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Antonína
Svaté ímské íše hrabte

Z Š p O r k u.

B ezevší honosnosti aneb ublížení pravd
íci mžeme, žie netoliko eská, alebrž i

žádná jiná zem, muže zurozenstva pední-

ho ukázati nemže, ježtoby se vusilování

ovzdlání umní v Cechách hrabti naše-

mu byl vrovnal, neciliby jej byl pe-
výšil. Otec jeho Jan hrab z Sporku

pocházel z Vestfál, zestaré rodiny Šporské.

Vticítileté vojn jakož i vtureckých

válkách podpraporci císaskými bojoval, a

tak zmužile se choval, že císaové, chtíce

se mu zazvláštní jeho udatnost odmniti,

knejvyšším ho ouadm vyzdvihli a ne-

smírných bohatsitví a dar mu udlili. Mat-

ka Šporka našeho, ana s ním léta 1662,

9 bezna v Hemanomstci v Kouímsku

síeh-



slehla, byla z Meklenhurska, zeznanieiiité

rodiny Finecké. Rodiové tito dali osmile-

tého Sporka našeho k Jezovitm na Kut-

nou Horu, aby se zde najejich nižších šk< -

lách poátkm umní zauoval. Již tehdáž

takovou pilnost, horlivost a lásku ívum-
ním násob ukazoval, že se mu uitelé jeho

dosti vynadiviti nemohli. Tináctého roku

vku svéh(» poslán byl do Prahy, by se

zde umní mudrckému a právnímu uil.

Brzy potom, když svých akademických štu-

dyí dokonal, umel otec jeho, starec osmde-

sátiletý, který ješt pedsmrti svou, tohoto

staršího i mladšího syna svého, synovcm
svým podochranu a poruenství odevzdal,

kteréž i žatou piinou z Vestfál do Cech

povolal, a jim krozliným ouadm vo-

jenským dopomáhal.

Léta 1680 vydal se dle obyeje uro-

zených pan eských naceslu docizích zemí.

a projev a spativ nejznamenitjší dvo-

ry, královské i knížecí, vše, což bylo uži-

teného, pkného a emeslného, piln sol)

zaznamenal, a pak kokrase a kprosjíchu

vlasti své v Cechách uvésti usiloval. Sem

patí



pati jeden píbh, kteréhož mlením po-

minouti nelze. Špork náš slyšel v Paíži

ponejprve troubiti navaldhorny, které

práv tehdáž vynalezeny byly. Tento líbezný

nástroj hudebný tak se mu velice zalíbil, že

nkolika služebníkm svým poruil, nanm
se cviiti, kteí vkrátkém ase tak dobrý

prospch uinili, že pišedše zpátky do ech
i jiné vyuovali, tak že zadn našich Ce-

chové vtroubení rLavaldhorny všecky ná-

rody pevyšují. By potomci naši zv-

dli omužích znamenitých, kteí hudbu v

echách nástrojem tímto obohatili, jména

jejich zde položiti sluší. Jednomu íkali

Václav Svída, a druhý sloul Petr Kól-

lich, oba poddaní hrabte z Šporku.

Mezitím dosáhl Špork vku kspravo-

vání panství svých potebného, a uvá-

zal se sám vdržení jejich. Povst ojeho

uenosti a šlechetnosti došla vkrátce i dvora

císaského, kterýž ho knejvyšším ouadm
a hodnostem pozdvihoval. Císa Leopold

uinil ho nejprve svým komorníkem, pak

místodržícím v echách a tajnou radou.

Uvšech hodnostech tchto vždy nejvíce kto-

mu



mu ml zeni, al>y i císai i vlasti své

nejjistší dkazy vrnosti a horlivosti dá-

val, kratochvile rozliné a zábavy pátelm
svým zpsoboval, a pitom ale i ducha

svého neunaveným ítáním knh nejlepších

a jiným ueným cviením nasycoval a i>o-

siloval.

Žádný neuví, jak mnoho penz kpo-

zdvižení umní, jak duchovních tak i svt-

ských, vynaložil. Nebylo ueného lovka
neb kunstýe zajeho asu v Kvrí>p, kte-

rénuižby nebyl dopisoval a jehožby bud da-

ry, bud pívtivosti a pochvaU)U nebyl ksob
byl pivinul. Pozstalo 20 hrubých svaz-

k, kteí ptjuhá toliko psaní uených jeniu a

jeho nan <Kl|)<»vdi obsahují. Odevšad,

zvlášt ale z Francouz iiejvýlK)rnjší a nej-

dražší sr,b dal knihy pivážeti, jimiž své

ti knihovny (bibliotéky) *;otižto v Praze,

v Lise, a v Kukusu naploval. Hyf pak cliuti

ktení mezi krajany svými trochu povzbudil,

dával nejlepší morální knihy z franiny do

nminy pekládati, kteroužto práci na-

vtším díle dv jeho ueností a zbhlosti v

knhách stkvíci se dcery podnikaly. Pak zar

ložil
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líížil nasviij peníz v Lise jednu znej lepších

tiskáren v Cechách, vníž tato pekládaní

tlaiti a darmo poddaným svým rozdávati

poruil. Nato toliko více než jedenkráte

stotisíc zlatých vynaložil.

Sp<xiobnou štdrostí napomáhal všem

ku-nstýrum. Z Nornberka povolav Rencena,

výborného mistra, scelou jeho eledí ksob,

v Kiikusu mu dal obydlí, a zde ho všemi

kživnosti potebnými vcmi, zaopatil. Pk-
né tohoto slavného muže rytiny, a mladé

rytce, kteréž vycviil, zato vše hrabti z

Sporku máme co dkovati. Jemu jsme i vt-

ším dílem povinni dokonalost Brandelských

obraz: ponvadž on tohoto i vcizin roz-

hlášeného malíe dary znamenitými a jinými

prostedky kpráci pobodal a vzbuzoval. I

Brauna, jednoho znejvýbornjších ezbá-v našich velikomysln ochraoval, sjehož

ezbami, jichž se asi 300 kus poítá, své

kostely, hrady, zahrady a veselné háje okraš-

loval. Špork náš uvedl i v Cechách vážné

a smšné zpvohry vlaské, kteréž nasvé

vlastní outraty vydržoval.

Pi



Pivšech jeho veselostech a radostech,

které ne tak prosvc vlastní obveselení,

jako pruvyraženi host svých nastrojoval,

sjakousi královskou nádherností panovali

kunst a výborný šmak, které nasvých hon-

bách, piptanictví, vhudb, vs|X)lenostech

a prihostinách co nejlípe spolu spojiti a

sjednotiti uml.

Toto vše a osobní jeho pívtivost a

vlídnost byly píinou, že se vždy hosé,

nejvyšší panstva, a všickni cizozemci, co

do Cech picházeli-, knmu hrnuli a va-

lili. I králi )vé a knížata poctili ho svou

pítomností; jakož oba Augustové, králo-

vé polští, František vývoda lotrynský a

potomní císa ímský, a jiní nmetí a

cizí vévody a knížata, kteréž on, co nej-

nádhernji mohl. pivítal, vyrazil a poctil.

Naprrltti tomu ale zase králové polští

August I, i II, astji ksol^ ho zvali, dílem

dosvého veselncho, roku 1730 u Mýhll)erka

drženého ležení, dílem do Dráždan, a

vždy ht) szejmým uctivosti mu prokázá-

ním pijímali. Jistého dne hrál s krá-

lem, a a si štstí pejícího solí nevší-

mal,



mal, nedaje toho ovšem násob znáti, pece

krále o 20000 tolar obehrál. Špork králi se

zato podkoval, a zvda, žeby mezi prítiom-

nými -slena jedna byla chudobná, šel kní

a pozdraviv jí, zdvoile jí žádal, by tuto

summu i^enz pijmouti se nezpovala. I

necht její díkinní ani slyšeti, spšn
odešel a sjx)lenost opustil.

Nemén velikomysln jednal sjedním

pítelem svým zemanem eským, kterému

50000 tolar odpustil, dovda se, žeby se

tím velmi zhubil a zkazil, kdyby mu tento

dluh veliký ml zaplatiti. Však ale ješt

vtší štdrost ksvým spolumšfanm náso-

b ukázal Špork vas veejné poteby, ne-

štstí a bídy. Piobecní drahot, kteráž

roku 1695 tak velice se rozmohla, že strych

žita byl za 8 zlatých, kázal otevíti své

obilnice, a 900 strych obilí mezi chudé

rozdati, ehož velikomysln i následující

léta initi nepestával. Mlením pomíjíme

štdrých a mnohých almužen, které den

podni mezi chudé rozdával. Našlo se

vjeho potech, že jeda jedenkráte do Kar-

lových Var pes 3000 zl. nacest nasa-

me



mé toliko almužny rozdal. V Lise. Kono-
jedi, a Kukusu, panstvích sWch. pestkvost-

né vyscavl špitály, prochudé sestaralé

IKKldané ohého pohlaví, znamenitými je

nadav dchody. Nejpednjší mezi nimi

jesti kukusský, který i spolu zapíinou
zdravých vod svých všudy známý jest a

povdomý. \'tomto stkvostném, nejdraž-

šími ohra/.y, rezbami a všemi domácími

potebami nazbyt zaopateném, staveni, ži-

ví se sto mužských a ženských osob, které

ron po 80 zl. navyživenou dostávají,

kdežto i kzaopatení nemocných vystavl

pkný klášter pro Brati miliosrdné, a kje-

jich i nemocných vyživení dchody panství

hradlického, které se na 300000 šacovalo

i souroky od loocxx) zl. vykázal. Kdomu
invalidu blíž Prahy, jejž nkdy Karel VI

byl vystavl, daroval 60000 zl.. knimž

i pidal. 3000 zl. roních píjm, zkte-

rých ustavin 50 vojáku, kteí své

zdraví aneb oudy navojn byli ztratili,

vyživováni býti mli. Hosákm vystavl

a nadal v Lise nový klášter, jiný, jakž

eeno, Bratím milosrdným v Kukusu, a

treti



tetí Celestýnkám v Hradlici, které poslední

potomn do Prahy peloženy byly. Bratím
milosrdným pražským vykázal kustaviné-

mu opatrování 15 nemocných osob potebné

dchody. Biskupské seminaryum v Králové-

hradci rozmnožil dvma alumny. Mntoho

založil a uvedl kostel a kaplí a jiných du-

chovních stavení, kterých zde prokrátkost

pomíjíme.

Nemaje natom dosti, že neštstí svých

spolusoused eských tak velikomysln ob-

lehoval, ruku svou štdrou otvíral i ci-

zím zemím. Truchlivý a smutný st av kes-

an vzajetí tureckém lkajících pronikl

velmi citlivé srdce jeho. By jim trochu

lM)lehil bemena jejich, odevzdal PP. Try-

nytárm, kteí navysvobození zajatých kes-

an založeni byli, looooo zl., aby zjejich

ourok dva díly vynakládali navykoupení

zajatých u Turka kesan, a díl jeden

kosvobození nešastných soused, kteí pro

dluhy v Praze vžaláích zadržáni byli.

Kdožby sob medle pomyslil, že tento

dobroinný a osvou vlast i veškeré po-

kolení lidské zasloužilý muž, nebyl odevšeqh

fídí



lidí ctn a vážen ? /^e ml i nepátele ? —
Opravdu povstali lidé, — lidé, nakteréby

se to nejmén bylo eklo — kteí všecku

svou zlost a nevdnost nastrojili natí), aby

jméno tohoto pítele a dobrodince lidského

všelikým utrháním zneuctili, a jej d«»])i

penespravedlivých uvrhli a zapletli.

Píinu první kevšem nešastným pim
a hadrukm právním dala chybná správa

panství zajeho a bratra mladšího poruen-

ství. On pohnal strejce a poruníky své

kuprávu o 160000 zl., kteréž mu nahoto-

Vých odstraniti mli. Vyení právní vy-

padlo, jakž hrab náš žádal, a a dvakráte

bylo potvrzeno, míocní pece hrabte ne-

pátelé, které ml udvora, vyplnní jeho

zamezili.

Ztchto process pošly ostatní mrzutosti,

které hrabti našemu odté doby život zaho-

ily. Bychom ei nešíili tuze, dosti bud

povdíti : že sním sevší nepravostí, kte-

rouž všeliká práva kroucení v moci své

mají, zacházíno bylo; že vyení právní,

kteréž kjeho spokojenosti a /adostuinní

vypadalo, vždy bylo zastaveno a nevyplnno;

ze



že skrze chytrost nkterých rabulisiíu ozna-

nienitou summu penz, kterou mu cizí lidé

dkižni byli, a skrze mnohé pokuty, které

platiti niusil, onkolikráte sto tisíczl. pišel.

Mezi jinými mu byl Václav Nayman
z Pucholce, právní pítel v Praze, jedním

znejhlavnjších a nejnebezpenjších ne-

pátel. Tento a uený a zbhlý právník

vlastní svou est rozlinými zmazal a zkazil

ouskoky, kterých užíval, by bohatství, est

i sám život hrabte zkrátiti mohl. Veške-

rá akta, kteráž vtéto pi vedena byla,

vyšla najevo, a dokazují, jak hanebn a

nešlechetn shrabtem zacházel. Nayman
sám jedenkráte pováživ nespravedlnosti, kte-

rou tomuto rozšafnému a kesanskému
muži byl uinil, šel dosebe, a pijda khrabti,

poprosil ho upítomnosti dvou svdk zaod-

puštní, a obtoval se mu proti ostatním jeho

odporníkm. Velikomyslný Špork, zapo-

menuv nauinná sob píkoí, pátelsky ho

pijal, a naznamení vší dvrnosti své

knmu, odevzdal mu všecky své pe nebo

procesy kvyvedení, zakteréž se mu písemn
uruil 5000 zl. vmnných listech dáti, kdyby

veci



vci jeho brzy kukonci pivedl. Milosti

této Náynian velmi zle užil. Sotva pét tn-

síc uplynulo, když již pripovzených sob
5000 zl. zpurn žádak a vida, že se hrab
zpuje, jemu je platiti, jKmvadž ho do-

savad ani radou ani skutkem nezastal, tím

mén pe jeho kukonci pivedl, pohnal ho

kprávu, a mnohou kivou cestou sob vy-

mohl rozkaz neb poruení, podlé kterého

í>pork roku 1720 vn(KÍ zsvého zámku v

Lise vyzdvižen a do Prahy na Bílou vží
(Daliborku) do vzení pivezen byl. Tato

potupa tak jeho mysli pohnula, že donebez-

I)ené nemoci upadl, vkteréžby málem život

svj byl ztratil.

Nemén strašlivá boue aiáhla se roku

1729 nadhlavou hrabte Sporka. Jacísi zlo-

myslní a závistiví lidé, osoili a obžalovali

ho u biskupské kicnsistore královéhradské,

jakoby knihovna jeho kukus^ká naplnná
byla knihami kacískými, které pej do

nminy peložiti, v Lise jxitajmo tlaiti a

knemalé náboženství škod a zkáze mezi pod-

dané rozdávati dal. I zde v Kukusu pe-

l>adli ho vnoci, a obsadivše všecky dvée



a cesty domovní v«jáky. celou jeho knihov-

nu, ana 30000 knh vsob mla. pobrali

a do Královéhradce zavezli. Tato inquisy-

ci nakníhy trvala sedm let napoád, až

léta 1736 Špork zanevinného uznán, a

jeho zlostni žalobnici pi^inuceni byli, odvo-

lati a veejn v Kukusu ho odprositi. Knihy
zkníhovny jeho vybrané na vtšim díle byly

mu navráceny, znichžJiO arcibiskup pražský

jeden díl, zvlášt který v Lise a v Praze byl

tlaen, za 12000 zl. odkoupil, a poarcibi-

skupství svém rozdati rozkázal.

Potéto pešlé boui život vedl pokoj-

njší, nepestávaje, dobré a chvalitebné

skutky provozovati a orozšíení umní v

Cechách horliv se snažiti, až léta 1738, 30
bezna živt)ta svého dokonal. Pedsjíirtí

svou vydal se ješt nacestu do Lyneburka,

cht Ludvíka Rudolfa, vévodu volfen-

bytelského, otce tehdejší panující císaov-

ny Alžbty Chrystýny, navštívitti.

Tlo jeho bylo sevší nádherností v Ku-
kusské umrlí kapli pochováno. Mnoho
tisíc lidí oplakávalo ujeho hrobu svého pí-

tele a dobrodince pána a otce, zachovatele



a ochránce; jednohlasit všickni vyznali,

že smr jeho jesti nenahraditelnou ztrátou

propána zem, provlast a lidské pokolení,

kteí všickni mnoho mu mli co dkovati.

Spork se oženil léta 1687 s Františkou

Apolonyí, zpros>«né familie slezských svo

híxiných pánfi z Sverts, a Reys; kteréžto

I>o7.asnoubení celý ješt rok dal stou vej-

ininkou narozmyšlenou, že sám chce otcov-

ské její vno zdvojnásobniti, kdy hodnj-

šího sel)e manžela sob vynajde. Vtomto

šastném manželství zplodil nkolikero dí-

tek, které ale vtším dílem hned záhy vd-
tinstvi pomely. Dv toliko zstaly dcery.

Starší a prvori>zená velikou již odmladosti

hoela žádostí, ol)tovati panenství své Bo-

hu, a vstoupiti dostavu duchovního. Otec

její všemožn se úmyslu jejímu zpíral, po-

sledn ale jsa prosbami jejími a stálostí pe-
možen, vzal ji léta 1700 ssebou do íma, a

navrátiv se donm, zámek svj hradlický

promnil vklášter panenský Celestynek. zrá-

du zvstování Panny Marye. vkterém Eleo-

nora obleena, a |X)prestálém zkoušení a slo-

ženém slibu zamatku a editelkyni ustano-

vena



vena byla. Druhá dcera Anna Kateina,

vdala se zablízkého píbuzného svého, Fran-

tiška Karla Rudolfa, potomního hrabte

z Svertse, kukteréniuž spojení otec její v

ím dovolení potebné vymohl. Ob byly

netoliko prokrásu, rod a bohatství své, ale

zvlášt prosvou zbhlost vumních a oprav-

dovou pobožnost, neobyejnou okrasou po-

hlaví svého. Mnohé pobožné a vzdlava-

tedlné morální knihy z franiny do nmi-
ny peložily, jakž sme již nahoe podotkli;

a jejich istý a pkný psáni zpsob a vyjád-

ení mohlyby zahanbiti mnohého znynj-

ších tak uených krasopisák.

Mimo jiné slavné iny a skutky Špork

náš zpsobil a uvedl vlastní ád myslivecký

kecti sv. Huljerta, jehožto znamení estné

pozstávalo vzlatém mysliveckém ržku,

který sobrazem sv. Hul^erta nazlaté medalii

zavšen byl. Císa Karel VI., po svém za

eského krále korunování, vyrážeje a obí-

raje se shonbou v Brandejse, léta 1723,

ráil ád tenio pijnK)uti a d^oviolil, by mu
ho hrab sám podal. Namíst, na kterémž

tato slavnost se dala, vyzdvižen "byl pkný

pa-



památný sloup, a mnohé zlaté i stíbrné, za-

l)íinoii tohoto píbhu bité pamtní peníze,

rozdávány byly. Tento ád pot<ím pijali

císaovna Alžbta, August král polský.

Frydrych \'ylím král pruský, volenci mo-

huský, kulínský a iryerský a jiné knížata

ímské íše. Však ale všecka tatt) znamení

jeho skoro kráIov.ské stkvostnosti pijdou

kzapomenutí, když ješt jméno jeho pro

jeho opravdovou bohol)ojnost, lásku a ná-

klonnost klidem a outrpnost kchudým upo-

tomk nej
pozdnjších vživé pamti kvésti

bude. l*okud náboženství opravdové ctitele

najde a u Cech vpravé vážnosti státi bude;

potud na Sporkovy outraty vydané a bez-

ísla mezi panstvo a pobožný lid rozdané

pobožné knihy, jméno jeho zachovají a

oslaví. Okníhách, kterých více než sto svým

nákladem, jazykem eským i nmeckým
nasvtlo vydal, byloby píliš obšírné zde

jednati, a i zbyten, ponvadž zazname-

nány jsou vdruhém dílu život uených

Cech, které snad vkráice podruhé na-

svtlo vyjdou.

O



O štstí lovka.

List Rozyné.

J akéž mi to štstí nazemi ? tolikrátes mi

optovala Rozyno. Život podrobený ne-

mocím, krása promn, bohatství ztrát,

sláva zkáze, pátelství šalb, a láska nestá-

losti. Pílišné zimy neb horka, zbytené

sloty neb sucha, vtry a krupobití požitky

kazejí polní, a život lovka nouzí naplují.

Zatásla se zem, a pohížila se vrozva-

linách jejích msta soby\'ateli;, viody mocné
se vylily, a lidné nkdy zatopily krajiny;

hory vymrštily ohn své, a potolika uply-

nulých vcích dobýváme nyní zasypaná

/.popel msta; vznikla vojna, a polovici

obyvatel vzenii vyplenivši, druhou polo-

vici vnouzi a l)íd zstavila. Hlad i mor,

jakby se ssebou smluvili, oto se snažují,

kter<by znich pokolení lidskému více zlého

uiniti miohl. Z<lá se, že i samo nebe opuš-

tné nenávidí zem, když hromy své

shry sesílá, aby všelikou bytost žijící

vypleovali, aneb vprach a popel obra-

covali obydlí její. I což rovn ješt

vcí jest nesnesitedlnou, jak již odpo-

A átku



átku svta mocnjší slabšího hnte a uti-

skuje; jakéž mi to štstí nazemi?

Takés asto naíkala Rozyno, že ztisíc

cest, které t vždy ksmutku provodily, za-

nedbalas jedné stezky nepozorné; neb zídka

se kdo nani zahcxlil; ale ona pímo kpravd
vedla.

KdcJcolivk vmysii lK)žství sob vystavil,

ten spolu i dobrotu vystaviti musí; tak to

jest nerozdílnou té vné bytnosti vlastností.

Jakžhy se to sdobrotcu boží shodnouti

mohlo, aby natvoriv tolik nevinných stvo-

ení, chtl je míti nazemi nešfastnými?

Hh dobrý jest; tot nejspravedlivjší

vyení: t<>f i štstím ituisí býti na-

svt.

Rozyno! vtch nejhroznjších vcech na-

jdeš blaženost, jestli jí hledati chceš. Smrt

pej, zevšeho zlého jest nejvtší; a peces

slyšela, že jich tolik jakož nejpednjšího

štstí žádalo smrti, co trpíce dlouho, sami

se zabili. Zajisté, jestliže vobšírnjším

smyslu blaženost bráti budeš, všecko, co-

koli vidíš, vjistém zpsobu vzato, šastné

jest.

Bvti



Býti namíst, nakteréiu pirození vc n-
jakou míti chtk). jest býti vstavu vlast-

ním; a zatím jest to býti šastným. Pokud

dub nádhern háj celý zastoval; pokud

ptáek svobodn vpovtí sol) proletoval;

pokud riiže své se držela vtviky; íci se

mže. že byli šastni. Jakmile ale násilná

sekera dub odkoene rozdlila; svévolný

chlapec chyte se pikradna, ptáka polapil,

a rže odsvé odtržena byla halouzky: dub,

pták i rže staly se nešastnými.

Ale ten ížeek zelenavý,

Jehožto Rozyna krmí, baví;

Najejích rukou co sed zpívá,

Vnoci i piprsích odpoívá.
Žádný ho ptáek pry neodstraší,

Ani ho odvábí ani splaší.

On zde své nevole zapomíná,

Když ho jen miluje pkná Zyna.

Ani ta ržika rozvinutá,

Rozyno, rukou tvou utrhnutá,

Nalvém kdy pone se ln stkvíti,

Nebude zanešastnou se míti.

Akoli prozbyla bytí, vn,
Uvadla vrozkose krásném trne.

To jest pravda: že Prozetedlnost, roz-

sypujíc štstí fOizemi, a každému stvoení

jistou jeho míru vykazujíc, asem je

Aa bud



bud oumysln utajiti chtla, aby horlivji

hledané, vtší ponalezení rozkoš pineslo;

bud (kdož uhodne, kjakému cíli a konci,)

nevidoniéht) jakéhos vraha pedstavila,

kterýby všecky zem obíhaje kouty, blaže-

nosti naše asem zahoil, a asem, kdy sme

jich ledva zakusili, nelítostivé vydíral. 1

ztoho to pošlo, že kdybychom podstatného

nazemi štstí neili a nevidli, piznati by-

chom se ledva nemusili, že blaženost, po-

di)bna knoci tmavé, žádnou sama vsob

není podstatou; jako noc naobzvláštním

toliko uchýlení se paprsk slunených, blaže-

nost tak naoddálení se napadajících nanás

odevšad protivnosti by záležela. Ale štstí

jest podstatné, Rozyno! když se neštstí

lze opírati; a ten toliko bude šastným, kdo

mén utrpl, a tu šastností, co nesíslné ži-

vota hokosti mocnji bud sladí, bud odhání.

Tak uvážená blaženost ješt se jasnji

urí, když ji nazveme: Požíváním Ixízpe-

kážky dobra zamilovaného.

Lidí oštstí lovka smj šlejících tve-

rý jesti rozdíl : duchovních, obecních, poli-

tyk a mudrcv. První, ponvadž zni-

žiny zemské až dovysokosti nebes nás vy-

nášejí, a my oloveku nazemi (a ne tím

asem opríštím jeho životu nanebi) mlu-

viti



viti chceme; protož blaženost tamta, ja-

kožto porovnání žádného nemajeci, kcíli

našemu náležeti nebude.

Lid obecný zaštstí klade dstatek; ne-

považuje a i nevda otisícerých starostech

a hryzeních, které oplnoci budí boháe
nepokojného, to má zanejpožádanjší, e-
ho mu nejmenší ástku Prozetedlnost u-

dHla.

Polityci to blažeností nazN^vají, když kaž-

dý, kdo kobecenství pináleží, zadost svému
cíli uiní, a naproti tomu, obecenství spra-

vedliv se mu odplácí;

Mudrci ale, rozumjíce, že donj skry-

tjších srdce kout, kde jest trn štstí,

proniknouti umli. zdajV se svtším ujiš-

tním stezku nám knmu ukazovati, kdyby
vrozlinosti zdání svých, natisícerých se

dvodech rozlézajících, toho vnás dv-
ení ndcslabovali, které odkrytá pravda,

ana hádek nemiluje, táhnouti zasebou

zvykla. Nkteí znich, pocest ctnosti nás

provodíce. napípadnosti. any se znedojípky

nahazují, žalovati nám docela zabraují.

I a natvái jejich stopy bolesti, která

je uvnit sužuje, zetedln spatujeme;

a i my sami vrovné píhod tolikož ne-

pi-



píjemnost: i ijeme, prece oni i nás, i

sel)e vjediném ctnosti provozování šfast-

nýnii nazývají, a ti ješt nejmoudeji
smýšlejí. Jiní rozkoš zaštéstí lovka
ustanovivše, sp<»kojení smyslu nejvtším

nazetni drbrem povídají, I by ji pod-

pknjŠí zpsobou následovníkm svým
vystavili, ctnost zajisté samu ]K>dvyjáde-

ní rozkoše |X)dstrili, jakoby zpsobila slad-

kost tomu, kdož ji dosebe iná. Jiní zdra-

ví, vnitrní s|)okojem)St, a dstatek poteb-

ný, zanábradu nejpednjšícb lovka úsi-

lí položili: jakoby zdraví štstím nabývati

se mohlo; si)okojenost fvxlstatou jakousi

()bzvláštní a ne všeobecnou byla: a po-

tebný dstatek nebyl vejdlkem tla zdra-

vého a rozumu. Ta a tm podobná mlu-

vících oštstí mudrcv zdání, jedinou

ctnost vyjma, bud jsou presto vymyšle-

ná, bud stžkostí každému zvlášt tlov-

ku pimená, anebo (což základem našeho

uvážení jest.") slabji nahodilé lovku v-

živobytí pípádnosti odhánjí.

Blaženosti! Dobro nejžádanjší! i kdež

t hledati máme? Cíli ty se hlubfíko u-

vnitnostech bohaté zem ukrýváš? od-

kud krvavým potem million lidí dobyta,

potud mne nasytiti a ublažiti nemžeš, po-

kud druhý rovný mn lovk netrpl? ili

jest



jest potebí, abych presdaleká moe, pro-

stedkem tisícerých nebezpeenství, zatebou

plyna, tam, kdes šastný jakýs zasídlo so-

b vybrala ostrov, díve tápal, nežlibych

najediné slabé desce vyvážná, požádané-

ho tvého behu se zachytil? ili ty mír a

pokojnost zapudivši, srozsápaným vojá-

kem vkrvavé válce spíznná a slouená,

svncem slávy vojenské úplnou rozdáváš

rozkoš? Nebudeliž mi potebí, potisícerých

mrtvinách ktob se prodrapovati, matkáni

uplakaným vydírati dti. a msta vejstavná

zapalovati ? aby omne nkdys povdíno

bylo: Upokoil celého vkolí, a byl stra-

chem a hrzou sousedm! ili docela zá-

vistivá dobra svého, vosamlé ukrýváš S€

pustin? a tam. aby ti zvíe divoké vpoží-

vání tvé rozkoše nepekáželo, nepístupnou

ohrazena zásekou. samému toliko ne1)i spo-

kojení své svuješ? Pokojná, žes se uchrá-

niti mohla odoka závistivého!

Rozynol nehledej daleko blaženosti; ona

vtob samé jest! Dobroinné božství, vi-

douc, ano lovk míry a výboru vnápoji

a pokrmu nezachovává, a že ztoho do-

nemoci upadává, i hned pi jeho nohou

zavsadilo ouinlivé byliny, kterýmižby se ne-

chod daleko vslabosti své uzdraviti mohl:

a napípadné vživot protivnosti neda-

loby



loby vduši samé lékarstva? Nedakvby v

srdci síly jakési, kneráby se napadajícímu

neštstí mocnji opíti mohla?

Tak jest Rózyno! já sám sem vidl

šastnost tvou, když zprostedku srdce, kde

sob obyejné založila sídlo, ástku rozkoše

vypustivši, nejpknjší oi tvé sladkostí

okoenila. Prece ty šastnou nazývati se

nemžeš; neb nevdouc snad opokladu,

který se v tob ukryl, uprosted bohatstvís

nejchudší.
'i

'^

Láska. k:eré vkové dávni vystavovali

oltáe a zapalovali kadidla; kteréžto do-

broinností my nyní žijeme, a pokolení

lidské ponás množiti se bude, (nemluvíce o

píštím lovka životu, ale vzvláštním

smyslu, jelikož lovkem nazemi jest;»

láska jeho ctnostná a poádná jediným lui-

de blahoslavenstvím.

Nepipomínáme lásky, vážnosti knh
Písma v písni .^alomouiv^v usvcené. kde

se zdá, že citlivý chot nežije le toliko živo-

tem choti své; kde se zdá, že vyjádení jxjd-

statná toho neznají, eho my nyní falešným

studem obvinuvše, vyjadcvati nechceme:

kde mluvíce bezobmezeni onálue, juká

sama vsob jest, více ji sanovali, nežli

my;



my; ukterých jest híchem, jména jí pí-
slušná vyslovovati, a smutným obyejem,

ji zhanobovaíti : pohané dávní smleji o

lásce psali i mluvili. Cte se to vživotech

muž velikých ecké zem Diviše Laercyá-

še; zdá se tam, že se stydli to toliko vy-

sloviti, co kivdu inilo pášícímu; kde zas

ovyjádení šlo pirození samého, stud

každý zanevasný soudili. Láska poádná,
zbožená vosobách Milka a Žížlily, zlým

toliko sob vykládáním lidu obecného, stala

se vejtkou starožitnosti; a uvci samé by-

la potebn naten as vtaženým vnábo-

ženství ustanovením, protože se lid, a tudy

rrioc a množství národu eckého vždy roz-

množovalo. Horšil nás nyní hluné po-

rycích vjistých dnech roku žen ejiptských

obcházky; kde nemyslíce ojakýchsi rozpus-

tilostech, ale ouctní matky nátuty, obná-

šejí obrazy a stochy její. Pecef 'to v-

tom Ejipt se dalo, kteréhož ád a práva

mohla býti pravidlem procelou zemi; kte-

réhož ád a práva i nyní zachovaná mo-
hlaby ušastniti a ublažiti zajisté národy

stížené, kdyby proporušení a pokažení naše

kzachováni práv nebyla nepodobná. Ná-

rod ímský, ježto nadcelým svtem pa-

novati uml, jina smejšlel olásce. když

ji porozlehlých svých krajinách všemi zp-
soby podpíral a vnadil; nebo chtli tomu

ná-
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národové dávní, aby co všem i každému

zvlášt štstí pinášelo, to jako zamrav

a zaobyej jmino a zachováváno bylo.

Díve ale, nežli ustanovíme, pro láska

nejvtším lovka blahoslavenstvim jest.

IKxiivejme se, pro zdraví, dstatek, spo-

kojenost mysli, takovým býti nemohou

blahoslavenstvím.

Kdyby lovk zrodiv zdravých zplo

zený, prozetedln potom pstovaný a ži-

vený, míru jistou a výbor zdravých po-

krm záhy hned zachovával, a vášn a

náruživosti své rozumem zkrocoval, zdá se.

žeby zajisté by zdravým: nebof ztch zí-

del zaneišténých všech mdlob a nemoci na-

ších poátkové vyplývají. Jakýmž tedy

zpsobem zdraví blažeností nazvati moci

budeme, když jeho zachování vnáší je-

diné jest moci ? když ztráta jeho naší je-

dinou jest vinou? Zachování však zdraví

není žádným štstím lovka, ale toliko

pilností jeho; neb blaženost zesamého vy-

znamenáni slbva toho zdá se vyjáditi dob-

rou toliko pípadnosfr. Ješt ponkud mys-

liti možná: že nebude to blaženosti, eho
neijeme, kdy toho požíváme. Aufidyáš ne-

vzpomnl, jaké to jest dobré, míti oi

zdravé; jak oslepl, mluvil: Volilbych so-

b



b radi oi své, nežli \-secky dstatky

zemské, l^padlli nkdosi vtžkou nemoc,

pojednou se násladkost zdraví rozpomíná.

Jakéž mi to tedy bude štstí, jehož já ne-

iji, le mne cos nan upamatuje? My ale

takového prolovka hledáme štstí a

uhlazení, kteréby všecky jeho dny sladkou

naplnilo itedlností.

Bohatství! slepé ty božství! které rovn,

co se ktob pibližují, oslepuješ; kdož

ti vysoké blaženosti jméno udílí? kdo

ekne? že lovk tento, an leže nadrahé

podušce, sen utíkající nadarmo pivolává.

blaženjší jest. nežli onen sedláek, který

vchládku podstromem odpoívaje, a pestá-

na namále. mezi dítkami. any vkol nho
pohrávají, pokojn usnul. LukuUus, upro-

sted rozkošných zahrad svých, smutný cho-

dí; ím veliký zdá se. mu pustinou, a ne-

ní, kdoby ho vjeho tesknosti rozveselil.

Ani pedešlá sláva ho netší, ani sebrané

ztyran azyatyckých koistí zabavují; Lu-

kuUus pedkoncem života svého, zdá se. že

již dávno nežije! Mezi množstvím po-

krm, kterých nastoly jeho lesy i moe
dodávají, práv kevšem chuti prozbyl. a

žhlidna nalouce pastýe, závidí mu štstí,

kterak on bezouzkostí a starostí obyejným

živé se chlebem, vesele své Koryn zpívá!

I
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1 když zajisté lidé jsou vskrorvmém slavii

nadnej vtší boháe blaemíjší, tedy již

bohatství nejvtší nazemi blažeností ne-

budou.

Ti, kteí spokojenost mysli naele jiných

blaženosti položili, potebných zanedbali

pot, jak mnohonásobných vcí kzalo-

žení jí sjíti se musí. Spokojenost taková,

zatisícerými okolinostmi, jistým zpso-

bem svázanými, jítiby musila. které pon-
vadž sloueny býti mají. malý znich nja-

ký nepatrn roztržený kroužek, celýby e-

tz blaženosti porušil a zkazil. Nám není

tak slabého potebí štstí, jakého rozma-

zaný hledal Sybaryta, jehož jedno kohoutí

zakokrhání celou zachvlo blažeností!...

My chtíce lovka šastným uiniti, chceme

•ho, jakž možná nejlíp ozbrojiti, aby Tdle

možnosti) pišlá sttivy steh nenalezla

místa, kdeby ho poranila. Aniž se zdá.

aby mnoho vcí najednou pravdivá bla-

ženost potebovati mohla; neb to samo

vmnožství táhnoucího dobra roztržení,

iní lovka zmateným, že neví. kamby

díve pilnouti ml. a tím samýmby bn

mén šastným uinilo.

Nejmocnji ale zdají se nanás nalé-

hati ti. ježto ctnost zanejvtší blaženost



pokládají. Ona pej lovka vneštsti po-

tšila, vštsti nevypnula; uvšech života

píhodách jednostejným uinila: že Ary-

styd neznámému mšanu athenyenskému

sám proti sob ádek napsal, by byl vypo-

vdín, a Sokrates tráveninu vypil myslí

neužaslou. Vojanská boue vejstavná

msta zkoene boí a kazí; vten as, když

tisíc najednou hlas luzy bázlivé sjee-

ním smrti smíšených, celé naplnilo povtí,
lovk ctnostný, zprosítred zícenin se do-

bývaje, ani njaké hrzy, která nízké duše

napadá, nedal násob znáti, ani opovážliv

tžkostí pípadnosti nepohrdl. Bohatý sebou

samým, nebojí se žádné krádeže; neb po-

klad uprosted srdce svého schoval; a stoje

nabehu bezpeném spolitováním hledí na

tovaryše cesty své, kteí nerozmysln vo-

dou se pustivše, bezevšeho zpsobu spo-

možení tonou.

Le, pozastavme se trochu, rozvažujíce,

oo to jest ctnost? a potom sudme oštstí

lovka.
Kdyby sladké svazky tovaryšstva roz-

ptýlených polesich lidí nebyly shromáždily,

a každýby pitom toliko byl zstal sám oso-

b, což ne žádné snesení, ale vrozená ná-

tury náklonnost kpodpoe a ochran slabého

pohlaví ženského, a kpispií kupomoci
mdlým a nedosplým dítkám, dosrdce vští-

pila;
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pila; jakžby se mnoho ctnosti sesuti nuisilo,

kterým s|X)leenství lovka slovkem jmí-

átek a vzrst dae? A precebychcm lo-

vka, kterýby tak odzpusobu provozeni

ctnosti vzdálen byl. sih)1u i odblaženosti od-

dáliti nemohli: ncbof Bh dobrým každému

stvoeni jest otcem; a štsti nazemi takým

nebes darem býti musí. dojehožby {xkIíIu

každý obzvláštn lovk, bud" sám osob,

a nebo vsjxilenosti žijíci, pináležeti mohl.

Nelze zapíti, že ctnost vtovaryšstv š;s-

tím jest všeobecnosti, a nade^šecko se

hledati musí; ale bud soli nkdo mezi lid-

mi nejctnof!|.r»jšim (mimo hádáni stesk)

trpká píhoda, a jHívrchn lovka ctnost-

ného .spokojena nám ukáže, zármutku jed-

nak vnitního, který kazí srdce, blaženost;

nikdy od nho neoddálí. Na to Katone

spravedlivý vnitnosti své rozdiráš? Tak

jsa ctnostným, již bys ml býti nasvt
nejšastnjšími Vždy medle outok. který

na ím volný boulivý Caesar uinil, tvé

tob ctnosti nevydírá? Ty pece život,

tento dar lovka nejsladší, sob odbí-

ráš? A tím hrozným zpsobem, dobro-

voln upadaje ix)dl)emenem neštstí, kte-

réhos snésti nemohl, selje i ctnosti své

ponižuješ. Ctnost tedy ne vždycky lov-
ka již zde na svt všelijak šastného

iníc, více jej kblahoslavenství budoucí-

mu.



mu, trvánlivéniu, a neptmiíjejícímu pi-

pravuje, a na tom mjme dosti.

\'mysli nyní sob vystav Rozyno, lásku

navšecka živá stvoení se usmívající;

lásku, ušlechtilou krásami a lahodami,

vkteré ji pirození, vzhledem nakaždé po-

kolení píslušným, pistrojilo. Ona vpro-

stedku nepešlých pustin Azye poledni

slona náramnéhc, když chládku prohoiko

slunení hledaje, vhluboké lesy se zapustil,

nepovdcmými ho stezkami kjeho samici

vedouc, milým rozpaluje ohnm. Když
lev lítý, outokíem divokým piokrvi se shá-

n, zaií, hlasem pronikavýin zastižená v-

vkolí zvíata vužásnutí nazemi padnou;

jestliže náhodou lvice proti nmu vyjde,

zapomenuv nahlad a pirozenou divokost,

libostí daleko nadsebe mocnjší zadržený,

nanjaký as zvíeti, kteréž pohltiti ml,
život prodlouží. I^ska vprostedku hlu-

biny studených vod Oceánu plnoního tu,

co njaký dm plovoucí massu, rozhívá

velryba. On zašvihna perutí a jedním

mrskem dlouhý vody záhon vybrázdiv,

natisice mil odsebe vzdálenou milenku

svou nalezl, nesmírným ocasem vody mo-
ské daleko odmrštil, a hodnou lásky své,

ježtoby mu rod jeho veliký rozmnožila,

pijal samici. Had, jenž se pohoroucím

v
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V Afryce písku plazi, tak tuze náturou a

postavou rozdílný, lásky podlíhá právm,
a ten vžilách jích krve obh, kteréhož

nejvtší vedra zvtšiti nemohou, láska

mocnjším svým ohnm silnji pehání a

pohybuje; což potom syením neboli piskem

jedovatá žížala vyzrazujíc, podobného

sob rodu pivabuje družinu. Krt slepý

uprosted tmavé zem lásky hledá; a pták

povtrný, když teplé nastalo jaro, vkaždém

pírku ji ije; tak že bujného orla

rovn jakož i drvAného ostížíka, samice

jeho opoutala. 2^mní chrobactvo tak ne-

síslnými rozdlené tvárnostmi, poživa

sladkosti její, a žatou chvátá náklonností,

kterou nátura dovšech vcí živých pro-

jích rodu rozmnožení vlila, že odnej vt-

šího mezi zvíaty slona, až donj drob-

njšího mezi ervíky mola; a odtoho

zase až doonch skly toliko, a to ješt

sotva dozených stvoení, vzhledem kterých

znovu mol drobný (porovnání velikosti

iníce) jako slonem jest: všecky tyto ne-

síslné zemské bytosti, za hlasem lásky,

kterou Prozetedlnost jediným kzachování

jích prostedkem míti chtla, poslušné ná-

tue ochotn jdou.

(Ostatek vsvazku tvrtém.)
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Okouzlení.

17

I ora Blo! co mám zait.

Bych t nemiloval?

Porad, bych t zmysli zbavil,

Orozum se nepipravil;

Cobych poteboval?

Ty pej kouzly, žabim hákem,
Srdce més mi jala.

Proto nemám nikde stání.

Myslím nat bezpestání

:

Tys mi udlala!

Darmo zakloboukem stemchu
Proti arám nosím.

Ale milá stemcha vchu
Srdci jest pec bezprospchu

:

Pomoz jina prosím.

Ondy sem dle mnohých rady,

Díve než se dnlo.

Setás rosu serné tešn.

Jí si potel oi spšn:
Nic to neprosplo.

B Co
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Co pak proti tob mohou

Rosa, stemcha. páry''

Oi jasné, tváe hladké,

vlasy hebké, ei sladké.

To jsou silné áry I

Porad Blo! ímbych mohl

Odmékit tvou tvrdost?

Nelze kráse odporovat;

Jakžbych t moh nemilovat!

Prom vlásku hrdost!

.^ebestyán Hnhfkov^ký.

Veselá svadba.

2e se stala svadba, matka soicem skáe,

Ženich dímá, nevsta si pláe.

V. Bélovský.

Na Brožíka.

Dotvého že syna není mnoho;

PcAÍdáš, že se ti ztaškail.

Vzdávej radj Bohu díky ztoho,

Že se potcbe pec nezdail.

Š. Hnévkovský.

Vý-
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Výstraha.

V šickni povídají,

Zebys, panno milá,

Jako rže kvtinky.

Všecky pevýšila

Roztomilé dívinky.

\'šickni ukazují

Natvé pkné tváe.

Kterak pudí žalosti.

Jako jasná záe
Plaší zrána temnosti.

\'šickni roztrubují

Vtipu spanilosti.

Srdce tvého dobroty;

Tvé si váží ctnosti

Nadevšecky klenoty.

Všickni pisahají,

Slyšíc libost ei
Vroztomilé písnice.

Ze chtí sáhnout kmei
Kvli zlaté dívice.

B 2 Ale
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Ale žádný milá,

Žádný vmilováni

Nevnuje stálosti;

Smotýlem se shání

Pokvetoucí mladosti.

IKm a páru mluvíc.

Zahrávají sob
Sspanilým tvým životem.

Vlídná moudrost tí)lí

Nejdražším butf klenotem.

Vojtch Nejedlý.

Janek.

rrítlem pro ženských Janek nechce býti?

2e ho žádná nechce ráda míti.

/
'. lUlovský.

Na T. T.

0"i"rlých dobe jen se mluvit má.

Praví starožitné písloví.

Kdo se potvé smrti nat pozeptá,

Naten zpsob nic se nedoví,

i. Hnévkovský.

Hora
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Hora vpolohu.

Bajka.

Za Libuše, kdy byl plný div svt.

Pravi se, že Chlum tak zježil hbet.

Tak i pej se rozdul vbiše.

Až se lekly Netolice.

Což to dím? i Cheb i Pardubice.

Lidé, strachy mrouce, pádem z Tiše

Utíkali k Brlohu.

Nastojte! kdož jakt živ

Videi taký hrozný div?

Hora vpolohu!

Vtom, kdy skály jeí. kdy se lesy ježí,

Zdšená zv zpeleší pry bží,

Kdy je hrozný všudy zvuk

Hmot a hluk:

Pukne Chlum. I vyskoí., což? slyš:

Maliiká myši

Tak se leckdys básnív až hrza
Nadme Múza.

Ten tu kií: Já chci hlásat pedstojn
O obrovské s bohy vojn.

Však co bývá asto zjeho rýmu ?

Trochu dýmu.

A. Piichwajr.
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Má bohyn.

Kyž jserti nyní v Praze

Usvé bbliyn!

2ivot mjby blaze

Tekl a nevinn.

Piní živu býti,

Ráj je vsvt míti.

Promnnosti hledá

Mnohý vmladosti.

Tak mi srdce nedá

Hledat radosti.

Vjejím milováni

bádáni požívání.

Nech se stkvím co kníže,

Krej mne nuzný šat;

Nechf mne drží míže.

Nech mi hrozí kat:

Nebojím se mee:
Proni krev má tee.

.clvz



Když chtí líté zlosti

\nít svj nanás hnv;
Zalibé nám hosti

Svornost jsou a zpv.

Když si jiný stejská,

Srdce mé si vej ská.

Když nás láska vede

Vvonné zahrady,

O tu dím: af jede

Skrbec spoklady!

Zapoklad mám tebe;

A t mít, je nebe.

23

Josef Rautenkranc.

Zlé ženy.

Ooslejchám až ktesknosti

Nazlé ženy stížnosti,

Nech jsem vmst, nebo vpoli.

Jáf pak dv jen znám:

Jednu doma mám,
Druhou . . . zím, kam pijdu koli.

/. Jtingmanji.

La-
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Laskavec.

Rádabych se líbila,

Ksol) lásky vroucí

Dovšech srdcí nalila,

Nikdy nehynoucí.

Cíinž se ale musejí

Srdce lidská vábit?

Což mi mže jistji

Jejich lásky naDyt?

Hladké elo spanile

Vlásky premované?

Krev a mlíko premile

Vlíkách malované?

Zoubky, co kost slonová,

Rtové koráloví?

Vustech vn ržová,

Odvové noví?

Libé zení oiek.
Jadrných a krásných,

Jako leskot hvzdiek
Naobloze jasných ?

Sliné tla složení,

Kdež se spatit mže
Modrých žilek vnesení,

Vmléko outlé kže?
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Ale což mi prospje

Hezkou, krásnou býti?

Studený jak zavje

Vtík, vadne kviti:

Tak i sliné tváe kvt
Uvadne a zhyne;

Sotva tomu málo let,

Rychlým krokem mine.

Jen kde mysli vznešenost

Celo ozdobuje,

Lásky klidem blaženost

Oi vyjasuje;

Jen kde líka maluje

Barva stydlivosti,

Zoubk, rt, ust zvyšuje

Moudrost spanilosti;

Kde hlas, hnutí, kráení,

Vzhled a odv istý

Stateného smejšlení

Jestif dkaz jistý.

Kde se obraz Vného
Nalovku tpytí,

An se všeho nectného,

Dobe in, štítí:

Tam
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Tam jen krása skuten
Nikdy nehynoucí,

Nachází se siKtlen

Sláskou uvšech vroucí.

Ctná a moudrá osoba

Všem a vždy se líbí,

Víc než hezká podoba,

Kdež to dvé jí chybí.

Jan Zabranský, Moravan.

Na Patera Menera.

Zde leží muž, an zastal ourad svíij a stav.

•

Že tomu tak jest, vzte ztoho,

Ze pronj teklo slzí mnoho
I odosvícenjších hlav.

Jej vlidnosfr, umní a vzácné ctnosti

Vždy šlechtíc vedly kuctivosti.

Ach! tyto slze jeví vtší cenu,

Než náhrobkové, nápis nakamenu.

.?. Hnvkmfský.

Na drába X*

Dráb se chlubí, až nám- zajde sluch.

Kolik tisíc pobil . . . much.

V. Blovský.
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Na A. B**.

M anželství, a mnoho dosti

Jich se vsvt zdailo,

Jak to Šacuku a Ctnosti,

Žádné lepší nebylo.

Tm se spolu narodily

Roztomilé dvojata.

Rozkoší jích stálou byly:

Pkné byly dvata!

První krásné, živé, hndé,

Jmén^D^ mlo Milosti.

Druhé skrovné, tiché, bledé:

íkalii mu Vrnosti.

Tam té každý obt pálil.

Tuto každý miloval;

Každý ob ctil a chválil,

Každý ob liboval.

Holoubci dva uaiich bdli;

Vlasce, jak je vídáme,

Nadedvemi nápis mli:

Ssebou jen se kocháme!

27

Tu
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Tm má vadu Afilost živá,

Což ji vštsti pekáži,

Ze je tuze podezrivá;

Mžíknutí ji uráží.

Bojic se i stínu svého.

Dost se Vrnost hledla,

Oka sestry bedlivého

Spustiti se nesmla.

Jedna zadruhou kdy vzdychá;

Vijíc vnec kvitnatý,

Zapejrí se Vrnost tichá:

Zefír dmychnul kidlatv.

Milost nani )okeni š\ íhne.

Zostra nani pohlédne:

Tu se Vrttost honem zdvihne,

Obrátí a pozbledne.

Ach! to Milost vsrdce sekne.

Tak, o B** vmžíknutí.

Rozdvojí dv sestry pkné

Jedno vtru dmychnutí.

Což
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Což jich eká? vsmutné dob
Slze, hoe, hryzení.

Pivedou však hnedky ob
Ctnost a Šacuk ksmíení.

A. Puchmajer.

Na májový vtríek.

/[kvtin májový již vj ty vtíku.
Kdežto líbání tvé barví ržiku,
Kdežto svené jí lásku vnuješ,

Vni ztenMJešI

Pozdvihni se svší svou sladkou koistí;

Kbezovému vj tam stanu podlistí . .

.

Lina íhá tam. Nech zkvítí .sladké tvo

Vn pocitnel

Ješt nepálo mi štstí líbání:

Tob milý! však se vniem nebrání.

Zajednu mj ti; jen znich a jedinká

Má jest hubinka!

Tomáš Mnich, Moravan.

Nová móda.

O by již jen ctnosti novcu módou byly .

By se naše ženy jimi 'okrášlily!

Štpán Leška.
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Nemilosrdný otec.

V prosted lese

Trní nese

Kájské ržiky.

Kdo se k nmu blizi, ciií,

Jakby chtlo vonné kviii

Vyliváti slziky.

Co to býti má, se ptáte?

l'ovím, jestli |x>z«)r dáte.

Hrab jisté

Zlásky isté

Dívku miloval.

Kvt a rže tváe mla;

Krásu duše víc než tla

Sob naní liboval.

Když se lidé fKjní ptali:

Pknou pannu jmenovali.

Kemu ctnosti

Spanilosti

Mrav istota?

Neveli krev panská vtle.

Jak smí szemským Bohem smle

Vsvazek vkroit holota?

Že ml pedek stíbro, zlato,

Mželi ctnost chudá zato?



Jak dv rže
Sženkou muže

Láska spojila.

Jako istá voda plyne,

Tak jim tiše život mine:

Milost milé blažila.

Co je rode, slávo, zlato.

Ze jsi láskou milým vzato?

Ctnost nás stráží,

Láska blaží

Štstím vpustin;

By se bouí svty hnuly,

Zm i slunce roztrhnuly:

Spáti mužem nevinn.

Bezstrachu jak vpoli ptáe

Nevinnému srdce skáe.

Jak dým plyne

Štstí hyne;

Zlá noc hltá den.

Otec hrab zle se vzteká.

Mát mdlobou ksmrti heká,

Ze syn znectil slavný kmen:

Ostnu si tlue hlavu,

Hanby dokat že byl vstavu.

31

I
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Zrádný synu

Jakous vinu

Svalil nanáš rod.

Slávu istou, vn živou,

Zprznils krví nepoctivou,

Svobixlu vhnals Uorobot.

O kyž hanl)ou zrádný synu

Predoinia tvýma zhynu

!

("erná zenie

Stebou plém
Mrzké zahladí.

Kyž krok každý klétha stihá.

ál)el natvou duši ihá,

Hrom t szem vyhladl.

Ha! pro spravedlivé ncln?

erte nerozdrtí tebe?

liyf i nelie

Qi raníc tebe,

By se spisahl svt;

T<)t) krue svatí stáli,

Byf vás mocné kryly skály,

Bych hned musil píti jed:

Dív své pomsty neukojím,

Le vás dábl nerozdvojím.



33

Hrab soptl,

Tak až chroptl

Tlamou zpnnou.
Hnedky omámené platy

Zatvrzelé vyslal katy,

Hledat syna seženou.

Kati našeredné káe
Táhli syna dožaláe.

Vpustem lese,

A se tese

Chuas kporodu.

Pivázali ženku kstromu:

Víc se nenavrátíš dom,
Mluvili kní znávodu.

Mocnou pani chtlas býti,

Pokej, máš se dobe míti.

Tichá byla.

Nevylila

Ani slziky.

Krom když porodila s}na;

Lásko zrádná! tvá je vina

Ze si kropí tváiky.

Krví kropíc tváe zvadlé.

Mluvíc líbá dít schadlé:

Spi

I
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3pi nié zlato!

Otci vzato,

Hajej navky!

Milé dít! ti nás svedli.

Zdali vniatce perle jedli,

2e být nechti lovky ?

ili, kdo chce l.ísku znáti,

Má si pane íkat dáti ?

Spi mé zlato!

Otci vzato,

Hajej navky!

Lásky nepáli zde tob,

Pokoj budeš míti vbrob,

Neztrápí t náeky.

erv tvé tílko bude žráti.

Spány pone tuším bráti.

Spi mé zlato!

Otci vzato,

Milko dobrou noc!

Bych si chtla stžovati,

Mlabych ti žalovati

Kivdy hrozn, hrozn moc.

Milý brouku! dobe bude,

Kde slz neumoí chudé.

Tyf



Ty to vlese

Trní nese

Krásné ržiky.

Kdo se knmu blíží, cítí,

Jakby chtlo vonné kvítí

Vylívati slziky.

Srdce itedlné kdo máte,

Slzí poctu milým dáte.

35

F. Nejedlý.

Výstraha.

O o dvátka zde chcete?

Což probíháte luka,

A nížíte se kkvítí,

A trháte si kvítí,

A vážíc každá kytku,

Jí krášlíte si adra,

A prsy svého hocha?

Ach! shodte všecko vtrávu,

Sic bude povás veta!

Neb Amor vkaždém kvítku

Se potutedln skrývá.

A když již mezi adry
Se zahitého cítí;

Tuf vyjde zesvé skrejše,

C 2



A jede prosted ader,

A prolechtá se vsrdce,

A lijic ohe voudy.

Pry zajnizuje pokoj.

A híMrhuin skei skytky

Skrz zžžaté prsa voi.

Znich strili navás jiskry.

Jenž vice neuhasnou.

Mc milé, sliné dívky!

O chceteli být zdrávy

A veselého srdce.

Tak nepozahrávjte

Stou malou šelmou nikdy:

A hrajeteli rády,

Mne vemte mezi sel^e.

A semnou zahrávejte;

Jsem krotší nežli Amor,

A neškolím jak Amor.

J. Rautenkranc.

Nesvorní manželé.

Nesvorní se vcelém dom nesmstknáme

:

Svorní vmaléni lžku dosti místa máme.

Štpán Lesku.
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Dudák.

Vlouninských houštinách dudává dudák:

Zakletý ubohý jest on tam chudák.

KdokoU tanitudy cestou si jde,

Slyšet ho mže tu, brzo zas zde.

Dudánim pocestné píšern loudí:

Když již kdo unho blizouko bloudí.

Schváln se zabere dojiných skal;

Mnohý se podvésti odnho dal.

Takové zpocestných dlává šašky.

Každý mu odpustí rád tyto frašky.

Dudati musí pej ubohý bloud,

Dokavad nepijde poslední soud.

Výborní nadjiné vprachynském kraji:

V Praze se nenajdou, kteí to znají.

Mnohý se posavad nanho ptá,

Jeho jen kousky si zahráti dá.

Nebylo pesného zamnohých as.
Kde on jen zavadil, pivábil chasu.

Kdyby se nespustil daleko jen.

Mohl být odevšech duda ctn.

Nvní
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Nyní si samé jen truchlivé hrává:

Takto se stuchlíkin vesvté stává.

I*rf)C dlal pespíliš hanehný žert,

Trh jednou nasvého hudbáre ert.

Vhospod dudával navelký svátek.

Hanebn hrávával na Velký pátek;

Pokoje nedal i na Boži hotl.

Pomáhal mládeži tropiti psot.

Když se mu scházely macaté udy.

By se pec ukázal, nafouknul dudy,

Povsil nakolik, píšfalu vzal,

Nco knim promluvil, nco knim dal.

Nastn samy hned odseln* hrály;

C)n pinich krejKMl, a hosté se smáli.

Oto mu pomáhal pekelný duch.

Zato se mu choval jak vrný druh.

Nebo on dovád skrz kudrlinky

Lákal mu doklefiet dcerky i synky:

Samé jen tkavé, frejovné hrál,

2e se sám ert pinich zajisté smál.

Kdv/
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Když se kam ksvnitáni nkteí skryM

Zaslechnout muzyky dychtiví byh;

Dle platu piniem nemaje stud,

Sloužil jim bedliv drnením dud.

Páchání zloin trvá jen odtud,

Rozmilý kejdai! vru až potud;

Mnohá se poštstí kt>likrát vc.

Uvízne šeredn naposled pec.

Pozor si šumai, hudbái dejte,

Ztohoto píkladu užitek mjte;

Aby vás nesvedl hudební zvuk.

Nepotkal, nesoužil strašlivý hluk.

Kolikrát sharfikou vkubnském domu

Hrávává mnohý zvás: pebda tomu!

A se mu nestane podobn tak.

Co tomu dudáku; poslyšte, jak.

Castji protrhly jemu se dudy.

Aby byl nabízen; skrze to tudy

Castji zamlel vdudách se duch,

Castji pešel mu najednou sluch.

Když



Když se vám podobná znaineni stanou,

Mjte se napozor. jdte rad stranou.

Bda mu! málo že natoto dbal,

Namíst lepšení nadudy lál.

Když on tak ksvitáni, jak stojí zpedu,

Svtákni zahrával, škaredou stedu

Okolo jeskyn nazpátek šel;

Poustevník pobožné písniky pl:

Ptal se ho; chceli si veselou skoit.

Snjakou macatou vkole se toit.

Aby se navrátil dosvta zas,

Nemrhal napouští zbyten as.

Poustevník otcovsky nabízel jeho,

Aby on zanechal tropení zlého:

Ale on kté rad ješt se smál.

Oplzné písniky jak jindy hrá'

ím víc ho nabízel, tím více rnel.

Až |>osléz doucha dudami drnel;

Vté svaté jeskyni provádl hmot,

Skákal a tropil tam víc a víc psot.

Pou-



Poustevník nevrle dudare dudy
Zaklel: kyž musíš je nositi všudy!

Kyž se pak zabereš dohustých skal,

By si tam zaps-oty pokutu vzal!

Vtom se hned sdudami sklidil pry zpoušt,
Zmizel sfc dudaje, táh dmé houšt:

Zdaleka mí a mí slyšán byl zvuk.

Až potom docela zmizel ten hluk.

Jindy se predlety ledacos stalo.

Kdo co pál opravdu, pohromu vzalo:

Když kdo ek: lichvái, ert tebe vem!
Pišel si pronho ješt ten den.

Rozmilí šumail zpíkladu toho

Hlete se polepšit; stalo se mnoho
Ješt sním. Nedlete! zajisté zas

Píkladný vrátí se bvvalv as.

Prvního máje když arodjnice.

Cernoknžníci a kouzedlnice

Lítají krbami zstavení ven,

Slavíce vejroní pamtní den.

Na-
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NahreMích, iKnnetlích keixieii ptinou,

Musí jiii) drneti nakejdy skonou;

Zmítají kozelce, držejí roj,

Provodíc vpovtí veselý boj.

Nasvatou \^alhurku vplnoníni asu
Lucyper jinde zas f)ekeln<)u chasu

Vyvede: panuje hrza a strach.

Vkol se valí smrad, síra a prach.

Když oni strašlivý držejí stánek,

Hrza jde potle odradovánek;

Slyšet je vejskání, váni a hmot.

T.itání vpovtí, trojeni psot.

Hopsují strašlivé okolo kola,

Reejí i)ekelné pitom si holá!

lU>ohý dudáek musí jim hrát.

Uprosted kola se potit a hát.

Strká ním semotam pekelná luza.

Pechází samého strach jen a hrza;
Zadarmo musí jen dudati jim:

Oni pak šaškují ukrutn snim.

Vy
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Vy pak, co loutnickou. kozikou, kejdy,

Cytarou, harfikou hledítt šmejdy:

Vart se touláni, hanebných míst,

Schvalního posmchu, nevstích hnízd.

Ssvtskými písnmi asn se lute,

Ztohoto píkladu mnoho se ute.

Aby ste posmrti podobný trest

Nemli soužení násob nést.

Š. Hnévkovský.

Mudrák.

Mudec, vzdáních pedpojatých.

Nechtl vit v P. Boha. smích ml zevšech

svatých.

Pišla nemoc: — Mudec, oblohu co mil.

Nejen na Boha, i na strašidla vil.

J. P.

Pán a pes.

Pes štkal nazlodje, celou noc se trudil:

Byl ráno notn zbit, že hospodáe zbudil.

Spal druhou noc až dost, a krádce neekal

Ten okradl dm; i zbili psa, že neštkal.

Na



Na V. J**.

22 dubna 1797.

Kyžby ponié j.i chtlo!

Zajistéfhy Tob mlo
Vyžily se dait, píteli!

Jako vzejtí nedli.

Zejtra budeš pkn kázat:

Farníci t budou vázat

(Ach. jak mile vázar.!:)

Láskou za Tvé ká/.nní.

Zejtra. co T rádi mají.

I' Tebe se najít dají;

Každý, kdož muž. iKíjechá

\^idt svého Vojtcha.

Tii se povyrážíš sními

Všelikými žerty ctnými;

Tu se v.šecka zapije

Tmavá — hypochondryje.

Kyžby pomé jíti chtlo!

Zajistéfhy Tol> mlo
Vždy se dait, píteli!

Jako vzejtí nedli.

/. Zabranský,
Moravan.
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Oda,

Sebestyánovi Hnvkovskému.

Poddubem rozložitým sed,

Nanebe jasné pímo hled,

Vradosti div Sem neplynul.

O jak hezky je nasvt býti.

Cist rozkoše znátury píti!

Pje, sem vnec uvinul.

Hezky je, hezky je nasvt býti,

Ohlas ka, semnou chce radosti míti.

Krásn se rže skvítím tpytí,

Nádherné slunce míle svítí,

Dotvor lejíc zdravý tuk.

Jaro posvt radosti seje,

Zem, zvi i ptactvo se smje,

Vlesích je slyšet skoný hluk.

lovk se jediný radostí zpírá.

Mizernou starostí duši svou svírá.

Vzahrad krásné jako vráji,

Mrzut dímá vsladkém máji.

Netší duba zlatý kvt.

Darmo stíbrný potek hrí,

Tlue slavíek, skivánek cvrí.

Darmo mu strojí vela med.

Paláce, zahrady, rže a kvítí

Nadarmo slepému krásn se svítí.

45
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Andli zemský, božská ženo!

Moudrost i krása bu tvé vno.

Zrádného miluj jedin.

Svt se rozunmý ctnosti tvé klaní,

Svták uznává božskou t paní;

Citedlných srdcí mistryn!

Tvj jen muž kšeredné necud bží,

Vbalin chlap nechutný sradostí leží.

Rozumem zdravým pravdu zíti,

Nadsvtlem istou radost míti,

Nechce lid vrtkavý jak rtu.

Boue škodlivé, smrtící hromy,

Skály zdrtné, zboené domy

Vidti divokou má chu.

Na Bohu laskavém nemaje dosti,

Strašidla smejšlí a pekelné hosti.

Odkud to, milý! zamotání?

Ztupého plyne vychování

Nepokoj, vášn, lest a blud.

Zhrdnouc rozumem, mode se klaní,

Moudrost otroí, tupost je paní,

Naplaný vystavili stud.

Andle zlovka vytoit chtíce,

Had a satanu \ypletli více.

Vbláznos-
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Vbláznostech bezedný lid brod,

Tlu i duši drahé škod

Navzdory pirozenosti,

Žádá, nevda eho chce míti;

Zlatu, slávli oltá má zditi?

Bujné jim klátí žádosti.

Vnemoci na Boha, nasvt se vzteká,

Zdraví si neváží, smrti se leká.

love, pošetilý brouku!

Kvetoucí vida zjara louku,

Vného žádáš podletí?

Léto mámí ti obilím ducha,

S Bohem hadruješ, vinšuje sucha.

Kam, kam tvá žádost poletí?

Sotva zde lahodné ovoce zoi,

Již, již se povném podzime toí.

Nesytost vjela vlidské plém;

Pejchou si zmátla mozky zem.

Hledajíc rajské koniny.

Ha! stj nazemi zmatený duchu.

Vládni životem, užívej sluchu,

Rozumn vzdlej ddiny.

Spokoj se: Bh svt dle poteby stráží,

Evropu osnžil, Affryku smaži.

Zjara
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Zjara nám obluje kvty,

Rohatí vléi pící svty.

Podzimek skládá ovoce.

Zimu silou a erstvostí bélí,

Jasné slunce den odednc dlí,

Božství rok jeví poroce.

Knašemu dobrému sradostí kíže,

Schudobou bojují bohaté spíže.

Uritý l)h Pán tvorm zme,
Rozumu (xlemkl tmavé dvée:

Smladosti radost tancuje.

Krása dvatijm maluje líce,

Síla všímá si mládenc více,

Sstarostí moudrost obcuje.

Pro tvá se nesytost poštstí vzteká'

Štstí t zmládi i vstarosti eká.

Nat se pirozenost smje,

Doduše scvrklé rozkoš leje,

Nazemi nebe rozkvétá.

Láskou žebráka rovn i krále

Kojíc vrovin, vduté i skále,

Kradosti cestu vyplétá.

Rozumem hledaje blaženost pravou,

Najdeš být spokojnost smoudrostí zdravou.

V. Nejedlý.



49

I

Mlíkaka.

Jednou paní Pepice, dcera mé pítelkyn,

Jako dobrá hospodyn,

Nahlavu vzavši hrnec mlíka,

Umyslila natrh jíti do Mlníka.

Vlétni zatím suknici

Kmstu porovné chvátá silnici;

Pak že takto se leheji chodí.

Sukni si podkasá, a obuv snohy shodí.

Jduci cestou veselá.

Poítá již vmysli, co vydlá,

Pkný dvacetníek, a snad i více

Nasvém mlíe.

Myslila koupiti skopu vajec,' a nan
Nasaditi troje slepice

Dokukan

:

Byla z Nadjovic paní Pepice.

Cožby to bylo, ekla sama vsob:
Aby mi hodn kuat nevysedly?

Tebas vedne sup, neb vnoní liška dob
Mn jich nkolik poteli:

Bylabych musila zaviniti mnoho.

Kdyby mi nemlo zevšeho toho

Zstati aspo naprase.

Zprasete, až se hodn vypase,

D Do
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Dostanu (kdož pak mi to pepre?)

Tlusoukého, inik)stnéhfo vepe.

Tak se sberou pomaliku a pomaliku

Groše dopytlíku!

Kdož mi pitakém jwžitku

Krozmnožení mého dobytku

Zapoví koupiti krávu; a potom bezí kráva

(Bodejž jen byla zdráva!)

Dá mi tele; ó jakž je uzím ráda

Bujn skákati prosted mého stáda!

Vtom si Pepice hopsá! poskoí,

Hrnec shlavy se skotí a plesk se nakusy rozskoí.

Bda! ach, penešastná chvíle.

Vejce, kuata, slepice,

Prase i vep, i kráva i týle,

Vše tu zhynulo smlíkem! A paní Pepice,

Co se již tak možnou byla

uinila,

Sniím a splaky se dom vrátí:

Blaze ješt, že jí muž nevymlátí.

Každý znáš, i blázni i mudrci praví,

Vtrné mosty si kštstí vkotrb staví.

Sní



Sni se nám všem bdícím: jakž je nám tu blaze!

Tak se mn zdá leckdys, že mne v Praze

Za kanovníka, neboli za probošta volí

Sepicí a sholí.

Lid mne pražský milujt, Ctí a zvelebuje.

Vtom mne njaká náhoda zesna vyburcuje;

Dám hned probošství i kanovnictví kvindy:

Jsem ach! k—an pra—cký zas jak jindy.

A. Puchmajer.

Toužení po Katince,

pojejím odjetí 19 máje 1797,

Sladce co med uplynuli

Tob, mn a Pince mé.

Dnové pítomnosti tvé.

Nyní, ach! již utonuli

Vdaleké tvé vzdálenosti,

Jako vmoe hlubokosti.

Nemohlalis nemožnosti

Ruce kruté svázati,

Unás déle zstati?

Pátku truchlivému dosti

Musilas víc smutku dáti?

Ráda zíš své milé lkáti.

D 2 Cíli
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ili tam, co lil)á máti

Pirozenost vln svém,

Jako já i nyní jsem.

Ráila ti byt tvj dáti,

Jest kdo tob pijemnjši,

Nežli my vtó mstské skrejši?

Snad jích 4>sta líbeznjší

ei tol> mluvjí,

Vradosti t vodjí

:

Zda jsou ale upímnjší

Srdce jích, co naše. tob?

Vzávod jít chcem vkaždé dob.

Srdce naše vtuhé mdlob
Potob ted truchlejí.

Moct t líbat toužejí.

Jsmeli ješt klenot tob.

O tak hled se navrátiti,

Tváí svou nás vyjasniti!

J. R.

Psa-



Psaní

na

Jaroslava Puchmíra,

Není dosti vrše psáti;

Básník musí kežni zráti.

Snášet parna, trpt mrazy,

Zkoumat mrav tvánosti.

Lidské bohy, zemplazy

\ evší možné vrnosti.

Máli kemu harfou hráti,

L ho zdravý rozum znáti,

Odzrn plívy, zhrubé rudy

Ryzí zlato istiti,

Vpoli, vlese všecko všudy

Vjisté kráse spatiti.

Málokdy se lovk zdaí

Ohnm božským nadchnutý.

asto svj vk zlatý zmaí
Podbemenem shrbnutý.

Kdo vsvém srdci plamen cítí,

Komu adra vonné kvítí.

Nebe slávu otvírá:

Jehof zlato neroznítí.

Ani války hromobití

Hlavu jasnou obírá;

53



Cht neb necht donáruí,

Múzám let, Hdi uí,

2ivot sladký požívati,

Sny se míle obírati,

Vzármutku a žalosti

Tvoit sob radosti.

Jak se ohe tob zjeví.

Vdcem zdravý rozum bud!

Hludná mysl co init, neví:

Vci piln važ a sud;

Sice srdce ohnm tsné

Hourit zacna brzy klesne:

Sice nepijdli vas
Rozum tob kpomoci,

Rejdí bujnou myslí cfas;

Jako vhorké nemoci,

Krev se vaí, srdce klepá,

Náruživost bouí slepá,

Oi jiskí, hoí tváe;

Ale vneduživ páe
Duse silu mocn tratí.

Jazyk suší, mozek hatí

:

Tak i mysl tvá holdem bloud

Tvoí perle, klenoty;

Krá-



Krále v roztrhané boud,

Svzteklým vlkem dobroty:

Žlu plit nechá holubinky,

Zlý jed zdravé nabylinky;

Chudák vpustí smlou tváí,

Sobrem trpaslíky spáí.

Kam, kam bloude, peshory

Zanesly t potvory?

Kousej, kousej jak chceš nehty:

Panny strhnou stebe ehty.

Kpomoci zov Múzy, erty:

Moudí mají ztebe žerty.

Srdce plné, rozum zdravý.

Co máš init tob praví.

Vnosti co zasluhuje,

Zplného jen srdce plyne;

Darmo šumar vrše kuje.

Darmo sebou semtam vine,

Slávy zpvem chlubn hledá:

Básnit nauit se nedá! . .

.

Poslyš, bych ti píklad dal:

Kanárek svým zpvem zval

55

Vše-
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Všecky lidi kpodiveni.

Jaký hlásek! jaké pni
Naprocházce sniilýni milá

Optákovi promluvila.

Když tu slavík sstrany jiné

Oslavuje inilováiii;

Všecko všudy vlasce plyne,

I^sy loudi kradováni.

C) jak slavík lásce uil

Milí padnouc donáruí

Rozplynuli vniilováni.

Pirozenost zahanbuje

Všecka lidská mudrování,

Cekej, když t rozpaluje,

Až ti srdce prekypí,

Nyní butem pirozenost,

Jako eka zuící

Valem hrne práce, lenost,

Pée odporující.

Srdce bujností se tese;

Rozpustilá fantazye

Vypnouc knebi, tebe nese.

Zjarní rže rozkoš pije,

Vmilostivém požívání

Porájské se kráse shání,

Le-



Letíc mezi kvtiny.

Již zas zdvíhnouc zvunou troubu.

Starožitných as chloubu,

Krášlí sob hrdiny.

Co jen ráí, vše se daí:

Blázen, kdo ted asy maí;

Jako rychlý hyne as.

Tak chu kzpvu zajde zas.

Tupost ztmy se raduje.

Noci hledá mstivá sova;

Jasnost slunce miluje.

Co se kryješ vtmavá slova?

Krása ráda chlubn chodí.

Ošklivost jen mody plodí,

Jakby zpráchnivlá tla

Chyte zakukliti mla.

Podívej se, panna istá

Kráí krásou pirozenou,

Nekuklí se, krásy jista;

Pece slov krásnou ženou.

Stará? Nech se jak chce strojí,

A si líí scvrklé tváe,

Stkví se zlatem jako záe:

Hoch jak strašidla se bojí

Vylíené švihlice;

Zkrás-
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Zkrásných šat, kií dti,

Vykukuje opice.

Proež chcešli, by tvé básn
Cti a chvály získaly,

Hlecf, by eí sladkou krásn

Jako záe svítaly;

Nerozumn mašli psáti.

Bloude, mžeš radi spáti.

Jen to má rád každý zlidí,

Co svým vlastním okem vidí;

Svtlost, jako oi tla.

Písn vyjasnitby mla.

Jsouli dobrá stará slova?

Jako kopuletá vdova

Zakuklená vstaré mody,

Vkoletým harampátím

Vycpané se líbí od}.

Ksmíchu, ksmíchuby ti byla;

Kdyby módná mladice

Vhedbáví se ustrojila,

Nasebe pak vyvsila

Ošumlé kyilice.

Novým krojem šaty maje,

Probych dostarých as lez?

Chome
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Chome, jako chodí dnes.

Jako léto, rozum zraje;

Každý vk své mní mravy:

Starcm šedivjí hlavy,

Starost jimi mocn tese:

Mladík hlavu vzhru nese;

Kdysi si smutný otec stejská.

Veselý syn sob vej ská.

Jen si rozvaž, jaké chyby!

Mladíkovi malí kdyby

Nakrk vsadil mlínou hlavu:

Jsili smíchu zdržet vstavu?

Probych bláznil? Co jest potom,

Krásným hochm sázet rohy,

Vpísn míchat edcé bohy;

Cechové nic neví otom.

Rekové jak myslili,

Srdce vzpvy vylili.

Cechu! chcešli zpívat hezky,

Mysli, mluv a nos se esky . .

.

Není dosti myslit krásn,

Lib plynout musí básn.

Jako hrubost pkné pann
Místo chvály slouží khan:

Tak



Ták tvé hezké myšlení

Vdrsné vrše zakuklené

Vhanbu se ti promní.

Kdybych vroucho potísnné
Mladé rže, vonné kvítí,

A se barvou míle svítí,

Zaobaliv poslal tob:

Vduchu cobys myslil sob?
Blázne! kdo t odar prosil?

Pro si rozmanité kvítí,

Vzahrad co jasn svítí,

Hloup zmachav kenm nosil?

Pohrubém kdo zlat touží,

Milý! píkladem ti slouží

Líbeznosti milenka.

Roztomilá panenka,

Naníž vlídná krása hraje;

Pívtivost zust se smje;
Kaní jen kráí, vmrtvé kraje

Rozkoš rozmanitou leje;

Kam se vrhne, okem hodí,

Mozky mate, lásku plodí;

Podšlepjí vonné kvítí

Jakous mocnou radost cítí.

Jaká
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Jaká chze! jak se vine!

Líbeznost zní míle plyne;

Jaké sladké usmívání

Vzbuzuje lid kmilování;

Pirozenost, štdrá mát,

Nani vlila lahody . . .

Vastém vršv pilování

Neužívej svobody;

Ale píse dlouhou krát,

Zaží mnohé nehody,

Sužitkembys sladkost spojil,

Smoudrostí se nerozdvojil.

Blaze! kdo své poklady

Zídí podlé zahrady.

Kde se rže. pkné kvítí

Jako zlatem krásn tpytí;

Kolem voda istá vine,

Kde ke slzí, kvítek bledne.

Kde vše, kam jen oko hlédne,

Vovoci a kráse plyne . . .

Sužitkem kdo sladkost spáí,

Rozum skrásou nerozvine.

Básníkem bud smlou tváí.

F. Nejedlý.

I

Na
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Na smrt N. N.

Hbitov, hroby, hrana slyšet zvuet,

l^míráckeni temným smutn znít,

Kulise a sejcky strašn skuet,

asu noního psy výt;

Jest mé v^vcíc smutné vyraženi,

Strašná místa, živl hrozný hluk,

Leje do mé duše odlehení,

Též i smutný hudby zvuk.

Slyším lidi plakat l)ezpt)hnuti,

Ruce spínat, náek sol> vést:

Snešastnými nemám ustrnutí,

Slzí jejich nechám téct.

Nebo žádný, a si jak chce, želí,

Nemá co já nasvém srdci tíž;

Žádný semnou srdce nerozdlí:

Ty ó Rože! nejlíp víš.

Byla tichost, píklad lásky pravé,

Vrnt)st. pouhá nevinnost a ctnost.

Nikdy nešlo zust jí slovo Ihavé,

Nikdy nevyskytla zlost.

Kde
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Kde jste asy, když sme chodívali

Spolu, když nám nastal jarní as!

Ruku vruce sme se vodívali.

Poslouchali ptactva hlas.

Jak mi bylo, kdys mi vyjevila,

Ze mne vroucn milovat vždy chceš!

Nadkaz si natvár slze lila:

Vku blažení! kde jseš?

Ach! ted smrt t krutá vtmavém hrob

Drží, pebýváš již dnes rok vnm!
Skrz ten celiký as vzdychám sob.

Celý pomámený jsem.

Zdá se smutnjší být pirozenost,

Podletí též míti mdlejší kvt:

Ani tráva nemá tu zelem)St,

Osielý zdá se svt.

Slavík zpv. který milostivý

Zvuky milé vsrdce lib lil,

Zdá se býti nyní žalostivý,

Jakby pohební zpv byl.

Vše-
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Všecky jiné inilé veselosti

Nyní obrátily se mi vžel;

Kdekoli jsem nyní priradosti,

Povšech bych já slzet chtl.

Strome milý! kde sme sedávaU,

Posvátný i budoucn mi bud!

Kde sme písn lásky zpívávali,

Vnou lásku znovu zbu(f!

Ach! tvá vtev odfatá se více

Zelenati nebude ni kvést;

Jakživ také nespatím tvé líce:

Hle ty namých slze téct!

Kyž je možná utebe blíž býti,

Svtu nestálému výhost dát!

\'^nebi stebou rozmlouvati smíti,

Dnesbych ješt letl rád!

S. Hnévkovský.

Lev pokorný.

N ebez]íeno lhát i mluvit pravdu pidvore.

Lev cht všecky pesvditi osvé pokoe,

Kázal haniti se zjevn. Liška dí: Jsi vinný,

Nebos tuze dobrý, laskavý a dobroinný.

Vidouc, že to trpí, kdy ho liška hanila,

ekla ovce: Krutýs, tyran, žrout — již nežila.

/. P.



Lakomec.

rílax, jemuž celá ves

Že byl ostražitý pes,

Nechceli jen vhrdlo lháti,

Svdectví vždy musí dáti;

Filax, jehož nejvíce

Bávali se loupežníci,

Znenadání nazimnici

Rozstonal se velice.

Nedlouho se meškalo,

Kdoktorm se poslalo;

Rozmanité, divné iíky

Snášeli hned z apatyky.

Pinucen byl užívat

Pacyent. Však zdaliž chtlo.

Což mu kzdraví sloužit mlo,

Zaprach mák jen prospívat?

Sotva tyto noviny

Pišly dopsí rodiny,

Hned se bratí potabuli

K Fílaxovi pihrnuli.

Jeden lip než druhý vyl,

Až se vuších rozlíhalo;

Jakoty pak, jakž se zdálo,

Nejsmutnjší zevšech byl.

65

Ach!
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Ach, jakž jest mi tuze zlé!

Pravil knmu Filax mdle:

Kyž sem jen nic neužíval,

Bylbychf opt pookíval!

Jestli zvíe ubohé

Nyní již tak asn zhynu,

Mžeš smle dávat vinu

Líkm brzké smrti mé.

Kyžbych aspo sjednu kost,

Jichž mám poskrývaných dost,

Pedsmrti mohl ješt míti,

Pakbych rád chtl ssvta jíti.

Tak mi musí trudno být.

Ze sem dosti vystál hladu;

Chutného pak svého skladu

Nelze nyní ssebou vzít.

Mašli mne rád píteli.

Dones mn jich kposteli.

Jednu najdeš zápolící.

Druhá bude podlávicí.

Jiná tamto zaploty.

.'\le nechej vele všeho,

Neošid mne ubohého.

Vrný brate Jakoty!
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Jakoty hned shledané

Snáší zboží žádané,

Fílax, žaludek mdlý maje,

Aspo ichem požívaje

Lahdek svých užit chce.

Nic mi neber! až mne zbaví

Všeho smrt, máš ddit, praví:

Ale díve brate ne!

Kyžbych jen tak šastný byl,

Mít zté kej tni kosti díl.

Která leží vjednom míst;

Vkterém? neuhodneš jist.

Okejili, brate, vz:
Zasvého chci živobytí

Zní i kousku tob píti,

Ano máš . . . zde skonal pes.

Skrbcem skrbec umírá,

Cím pak více nasbírá,

Tím se více hrobu leká.

Ztráty statku svého eká.

A tak psotný život mít.

By jen neubylo zmšce,

Ktomu fešt skonat tžce,

Mž to štstím jmíno být?

Jan Zabranský, Moravan.

E 2 Bia-



Blažený sedlák.

Dlážeji mi vlese,

Když se soblak snese

Knám Bh milosti

Nežli vhrdé skály

Zavenému králi

Prosted žalosti.

A, že vzlat jede,

Slávu ssebou vede.

Pec má trápeni

:

My, strast mimo sebe.

Máme Jitko nebe

Vsladkém spojení.

Naše duše istá

Pedouklady jistá

Ctí si tichou ves.

Vvrném milování,

Vvonném požívání

Zijem každé dnes.

Nemá
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Nemá starost moci.

By nám erný vnoci

Zpsobila sen.

1 jak mile ráno

Spatit jest nám páno,

Veselí jdem ven.

Drahá milá žena

!

Špatná jej i cena

Všecky klenoty.

Plynout dnové lásky

Stíbrné co hlásky

Plní dobroty.

Jaké zlásky jmní
Mívám vyražení

Vln zahrady!

Nikd}' nanevst
Pán ho nemá vmst

Svšemi poklady.

69

/. Rautenkranc.

Žáby



70

Žáby okále prosící.

Žáby pokojných let drahné

Voln se toulaly vbahn.

Cíni víc koho dobré bydlo píchá.

Tím se více popíná a pýchá.

Svobodou /hrdnouc, opanovníka vedne,

vnoci

Veštly žáby k Kralonioci.

Smál se Peroun: ale kdo chce kam,

(íkávají, pomozme mu tam.

Spustil jim Drouh. I strašným dovody

bouchnutím

Rozžene plaché stádo mžiknutím.

\ .šecky všití a rokyti smalou duší

Dodr kluší:

Každá napoly mrtvá, užaslá a tichá

Sotva dýchá.

/\le vmále,

Clitci pece vidti krále,

Jedna, blíže capichu,

Vystrí hlavu potichu:

Nevidouc ale nic strašného, vysoce

Namilé sestry kehoce.

Nato, co se sstrachem ukrývají.

Smleji, jedna podruhé priplývaji;



Tak že brzy skáí po Velebnost Drouhu,

Majíce krále zašpatného slouhu.

Na ten klacek? zavreští: i prosme dále

Ovonaejšího krále.

Veští znovu: i sešle jim Peroun v ápu
pána,

Hodného nan Cingis Kána.

Ten, kde kterou uvidí vrokytí

Hned ji dlouhým zobem pochytí.

Tak se krutý pan Dlouhonos mnohou slabou

Pase žabou.

Nato obyvatelkyn smutn hledly,

Bídn mely a ceknout nesmly.

Až se s Merkurem ssnesše podtají,

Na Perouna prosbu podají;

Aby dobrotivý Pán nebe a zan
Ráil zachovat ubohé žabí plém,

Ale Bh nato: Nechtly laskavého.

Nech ted snášejí ukrutného.

A. Puchmajer.

Na Annu.

Pannou musí býti Anna,

Nebo pláe, že je ješt panna.

V. Nejedlý.
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Píse hrobárská.

Hrana zvoní! hrana!

Jak kvt zašla panna

:

Rej, hrob rejku rej!

Krásná musí mladost

Zanechati radost;

Smrti dej co dej.

Král se spknou pani

Hrdé smrti kláni;

Khrobu pádí rek.

Vsláv boí msta:

Kam tvá mi cesta,

Kam tvj mi vztek?

Pry, pry stmi hnáty!

Otrok produkáty

Bylby duši dal.

Ukovaný sedl,

Napenízky hledl,

Sáty nahým dral.

Chlap



Chlap si vyšlapoval,

Hlavou vyhazoval.

Nohou hadry kop.

Že ml stíbro, zlato:

Co má lichvá žato?

Co má? tmavý hrob.

Provás erné kosti,

Vkvtu spanilosti

Hoch si mozek plet.

Dokud krása kvete,

Ji jak boha ctte:

Zajde dív než kvt.

Ze je hadry kryly,

Kposmchu ti byli.

Pane, mužové?

Žebráka i krále

Vzamraené skále

Zamknou hrobové.

73

Hrana
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Hrana zvoní, hrana!

Jak kvt zašla panna:

Rej, hrob rejku rej!

Krásná musí mladost

Zanechati radost:

Smrti dej co dej.

V. Nejedlý.

List na J. N**'*.

Dratíku
Jeníku

!

Zadvounoní spánek

Natvé sof. Janek

Vdn obtuje ti

Tyto korotviky ti.

Žatu tetí ale

Jednou nenadále

Nasof si povolil,

Musíš ješt dovolit

bratrovi upímnému.
Jankovi Zabranskému.

Dlouhé kázaní.

Pescelou noc nejde namé oi spaní.

Bych mohl usnout, pjdu ráno — nakázaní.

Stepán Lesku.



Pílišná nadje a nedošlá moudrost,

oboje ztrestané nakue a navejceti.

Hospody pustila kuiku vzím
Zkurníka, hnala ji dojizby: ty m

Poneseš vejce; a dala jí koš

Podlavu; zavdy mn pineseš groš.

Jaro když nastalo milé, když hrila

Zem, kúra podvoe kraeci ila.

Ze se chce veškeren zelenat dvr,

Vyvedla zkurníka pernactva kr.

Vyjdte zarestu smutného, zetmy,

Vníž ste se krily: hospody sdtmi

Vyšla si zjizby již napole ven,

My také podvoe slavme ten den.

První se kohoutek ubíral kbrance.

Kslepicí valil a vyvádl tance;

Tepal ji kídlem a zakokrhal.

Dupal si, nožky div nepotrhal.

Poždvížil ohnivý heben a kýval

Podbradkem erveným, vždycky jak míval

Obyej, kue když pochleboval,

Pkn se zamilost podkoval.

Po-
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Poslechni kuiko písahu lásky;

Vzpome si, jak sme se, klvajíc klásky,

Vstodole naixxlziin zavili,

Manželství najaro pislíbiU.

Slovo mé poctivé tob je vrné
Dosavad, nijaké ouskoky erné

Ktob mou upímnost nezkalily,

Býti tvým najae nezhránily,

Pocitla kuika vsrdéku mnu,
1*0vdná jsouc tomu ženicha vnu,

Klaníc se apla a dkovala,

Vmoc se mu manželskou poddávala.

Sotva pak manželství poala znáti,

Celému staveni návští dáti

Chtla a bhala khospodyni,

Kvokajíc pojízb, pokuchyni.

Zpouzela, volala nasmilováni,

Starostí skreeia bezukcnání,

Ažby se hospody dovtípila,

Místo ji kpolohu vyštípila.

D-
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Dvtipná hospody chystavši košík,

Slámou ho dláždí, a vezmuci nožík,

Nakrála kuice nakostky chléb,

Plný jí podala vodiky step.

Pohov si kvoenko! napí se chutn.

Nechtj se starat a naíkat smutn:

Viz, -tudy budeš své hnízdeko met,

Vteple a vpokoji rozmnož svj svt.

Plna jsouc radosti, napospch jedla,

Vnadji rozkošné dokoše sedla;

Vajec dv desítky nanosila.

Každým se kohoutku pochlubila.

Najednou oboje rozepnouc kídla,

Bolestn nasvého kohoutka vzhlídla,

Nati se týhodny rozlouila.

Lásce se manželské porouila.

Kyž vdob této tvá poctivá koze

Manželi, nezkusí krutosti nože!

Zdráv bud a ochra se odevšech škod.

Až tob mladý tvj vyvedu plod.

K(
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Kohout ji nádherným sprovixlil krokem

Dokoše, odejda ješt se bokem

Obrátil, slibiv ji navštíveni

Jen coby dvorek byl otevený.

Zasednouc kuika rovnala kolem

Hnízdo a vajíka hrnula dolem

Podsebe, všeckaby v)'sedla,

Záprtku žádného nevidla.

Nyní .«íe fantazý procitla zesna,

V7.i>omnla kuice: loského vesna

Kuátek vylíhlas jediných pt.

Ted ale vyvedeš nemalý svt.

Matiko hospody, viz moje dítky,

Ktob že volají okousek stídky:

Tak eknu, chlubíc se pedvšeckými

Matice dítkami dvacítvmi.

Ona jim podrobí nemalou skývku

Mi^kého chleba, a zavolá dívku:

Jdi, pines kachel, a podstl ho dej.

Mlíka jim sladkého donho vlej.

Již



Již se jí zdálo, že vmateské sláv

Smladými ponové chodci tráv

Kvoká a obíhá, dohlídajíc,

By se jim škodného nestalo nic.

Ba vru! co se mi namysli moce?

Dtiby dív znaly trávu, než otce!

Pedn je kohoutku vyvedu vstíc.

Vím, že je zotcovských pivítá plic.

On také naproti pobhne cvalem,

Skaždým se chtít bude rovnati králem:

On bude dti své obskakovat,

Pedvranou, pedstrakou obraovat.

My si je zdlíme nadvoje stáda:

Kohoutek sholkami, já chodím ráda

Schlapci; on pjde si skuikami,

Já ale sdesíti kohoutkami.

Vidím již, jak ony kemn se hrnou,

Smatikou choditi všecky že trnou

Více než zaotcem, a jeho plod

Jsou, ale zmaminky mají svj rod.

79

Na-
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Nahl>eté mém budou vzhru a dol

Skákat a li lat, a líbat se spolu:

K olei se nebudou ubírat vstín,

\'ždy ale vmateský podlezou klín.

Mže si kolioutek všelikani hledt,

Já budu smladými vkouteku sedt:

Jedno se pesdruhé rozbhne ven,

l'odvodný chtít bude lapati sen.

Pochvíli pjdeme škubati listy,

Hledat jich nauím ervy a hlisty

Tof bude nejlepší nauení.

Jak mají dobývat vyživení.

Najdouli housenku, šneka neb chrousta.

Vše, coby maliká nezmohla ousta,

Poprosí, já abych pomohla jim:

Namalé ástky to porozdrobím.

Jestli se nkteré vdaleké cest

Ztratí, co vneznámém píchozí mst,
Rychle, jak maminin uslyší hlas,

Byfbylo kraj dvora, pibhne zas.

Dáli



Dáli nám hospody vaené kaše,

Ta bude rozkošná lahdka naše;

Odženu slípky a Jcapouny pre;

Utekou, jakby je zachytil ke.

Svých svolám samotných kžrádlu a kpití,

Ivahdkmi nás jenom hospody sytí.

Skrejte se pedemnou vy jalov-é

Matky a kleštní kapounové.

Tak skur^ou fantazý rozhitá hrála.

Dva dni a dv noci, aniž jí pála

Pokrmu užit a pokojn spát.

Až zkoše tuhý ji vypudil hlad.

Na tetí den aby zmoené oudy

Vzkísila potravou, vylezla zboudy,

Zobala kvapn, co pocestný host,

kuci: to bude zas nadva dni dost.

Pojedši rychle se kpolohu svému

Vrací a diví se cdkoulenému

Jednomu vejceti, hebajíc mu:
Pro mezi druhými neležíš tu?

8i

Jestli
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Jestli té maminka nebude hríti,

Lnemli jejím se nebudeš krýti,

Zachladneš. Poslechni, píklad si veni

Zvajíek druhých a pilehni sem.

Pobludu prvním chci pomoci tob,

Oviku ztracenou pivinu ksol):

Akoli vmateský ul>ehl<)S hnv.

Vím ale, mušky že netresce lev.

Tak se však stává, že vnezkušenosti

Neáda uení opatrnosti

Poslouchá mládež, a pošvojí jde

Porad, tak také stalo se zde.

Káraní matino prosplo málo.

Zpurnému vejceti lépe se zdálo.

Ležet ven zhnízda a nachládku být,

Nedat se napoád mamince hít.

Stará již myslila, najejí radu

Nemoudré vejce že nabylo bradu;

Chyby že litujíc supímnosti,

Podni se ntekln -^flvrností.

Slavné
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Slavné již zaala vítzství zpívat

Nasnirt se dítte nebudu dívat;

Sedla a vajíka promítala,

Jeniuby prostranství udlala.

Domnlí snové se vrátili zase,

Vyvedli kuriku ven mezi klase:

Tu se jí zjevila hromada zrn,

Zelen<- tam zase piloudil drn.

Nyní chtl kohoutek navštívit ženu,

Nemoha presdvorek, peletl ^sten u;

Oknem si vyskoil dosvétnice,

Nakoukal podstl i podlavice.

Sradostí bžel, když vzatmlém ktku

Schovanou uvidl ženinu budku,

Zdráva bud vnedlích! jakpak se máš?

Pravil jí: Tu se mi zmoená zdáš.

Ona mu dkujíc, svila všecka

Radostná vidní, nemoudrost dcka:

Oboje to že jí myšlinek moc

Splodivši kolikou zkazilo noc.

F 2 Ne-
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Xetra]) se dnmnnim. kohout jí praví

Pepalá doufání niaejí zdraví:

Vzpome si na tetku Chocholatiu,

Na Vlásku, na kmí/tru Kulovatou.

Ty také skeíce chtly se kravám

Našírku rovnat, a svým radit hlaváni

Nemohly, kui^átek namnoho kop

ítajíc, predasem íkaly hop.

Chocholka namísto kuátek kopy

Vyvedla káe. jenž vmatiny stopy

Nechtlo šlapat a návodu šlo.

Pelivé matce smrt pispíšilo.

Nádherná Vlaská, jenž s nákladem fe
Nechtla ustoupit, nanáší he

Í>matlaW'm obdaíc díttem svt,

Hanbou a žluí ho odbhla hned.

KuHce, té místo dvacíti šesti

Dv se jen vyklouly; jaké to štstí I

Pravila hosp)ody: Dost tebe mám.

Pod, rachno hnhatá! nože ti dám.

Tv
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Ty tedy vdoufání nepestup míry,

Af mezi dv také nepadneš díry:

Málem kdo pohrdá, nebere moc,

Podvodným dobrou dej myšlínkám noc

Kurika vsamot pemejšlíc tiše,

Cítila ouzkost a moení vbiše:

Hála se, kohout že dóbeby ml,

Její že radost se obrátí vžel.

Povstavši podruhé, zdvihla se vbázni.

Zastala vejce, své odporné kázni,

Nastran ležící, odkoulené

Oddruhých, celé již zachlazené.

Shorností kárat je poala písn:
Otob nezdaro! smutné se písn

Složejí: ztebe si nezkušení

Vezmou ksvé vvstraze nauení.

Mamince nevíš, naselje skládáš.

Blmo máš voích a obarv hádáš?

Jestli se dohnízda neuklidíš.

Svtla v denního neuvidíš.

Umeš.
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L'ineŠ, a nový tláš pošetilosti

Piklad, že kolikým hnáty a kosti

Zlomila; nevzclruj mamince víc,

Nerad si pozd, a nevejdeš vnic.

Ty ješt, ím kure živo být zane

Nevis, co mamince drive než nane
Skoripku vejcete, podvacet dní

\'ystojí nesnáz a nemnoho sní.

Ješt jsi vejce, a hudeli ztebe

Kue kdy, samotné predzvídá nebe:

Tebou se chlup ješt neraduje,

Samoli ožiješ, naváže je.

\'ejce se podinatkou musejí pait,

Majili kuata dobe se dait;

Mám ješt posvojí mamince znak.

Ona mne podobn vyhila tak.

Snad se co nezdárné vyvrhnout dít

Nemíníš? Já sice, druhé když vlité

Vyvedu, nahnúj t vyklidím pre,

Tak jako zloince vyhostí me.

Já



lá tob, tebas moc zmeškalo, kvli

Otyi dni déle zadržím vkúli

Kuata, budešli poslouchat chtít,

Podlé však zásoby žn budeš mít.

Ješt je podruhé podsebe vzala,

Snad že jí uví? Ale když vstala

Našestý den, bylo odctnuté zas,

Matku tak povšecken trápilo as.

\'elikým nadzkázou dítte hoem
Zplakala: Nadšírým bezvesla moem

Zavrhna mateské vykoupení,

Kvlastnímu plavíš se utopení.

Pece však lno své nezavru tob,

Dodoby poslední vrátím se ktob;

Neskoro vzpomeneš, jak byla zlá

Vostatním tažení — porada tvá.

Již ale vtesklivém ekání bídn

Ti kue ztrápené minuly týdn:

Poslušná vejce se poala klút,

Nezdárné nyní svj želilo blud.

^7

Pro-
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j 'rosilo matky, h) scdcla jotc

Nkolik dní; jako žíznivá déš.

Zem eká, tak ono zastínní

Matky že ksvmu chce obživení.

Svolila matka mu pomoci chtíi;

Dti vsak malé si nedaly íci.

Zaaly vybíhat, pištt a hrát,

Podchvílí iK>matce žádaly žrát.

Sobojí strany jsouc sklíena matka

Tžké to zadání pízsoudíc zkrátka:

Projedno zpozdilé nezanedbám

Tak mnoho poslušných: katu ho dám.

Ven tedy zhnízda se lK)lestn brala

Sdevatenácti. jimž namíst dala

Uení oškod neposlušných.

Hy se tak žádnénui nestalo znich.

Pohled te, pravila: navejce marné!

Bylo tak jako vy, zdravé a švárné

Predtremi týhodny; že ale mou
Zavrhlo poradu, zhynulo svou.

Ma-



•uatiku vmoudrosti peskoit chtlo,

Dost ducha, mák) však rozumu mlo;
Samo se bezmatky troufalo klout,

Samo si smrtedlný vyeklo soud.

Ukáži vám je, a rozklvla šupku:

Všecky hned utekly, jakoby šupku
Dostaly podnosy, prohrubý smrad
Valem se žkoše ven poaly drát.

Hospody podobn nemohouc snésti

Smradu, a nos sob držeci vpsti.

Pravila: Dm ty mi nezaka mj,
Hyb odsud! protebe dobrý je hnj.

Tak tedy sloviítným vajíko rekem
Chtvši být, smradlavým zstalo skekem;

Chtvši být mistrem a neznajíc bh
emesla, životem platilo cech.

Nahnoji celému hlásilo svtu
Obzvláštn prchlému mladosti kvtu:

Tak jako já nyní záprtkem jsem,

Uenost nezralou polyká zem.

89

Že-
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2elíc ho kiirika, chtla všech uil;

Hriibýin se nadjem neflejte nuicit:

Dul)olia stvoení rozkoše má.

Vezina to iK)kojn, Bh co mu dá.

Au^nstýn Kua, Moravan.

Knihy.

Vjisté knihovn se knihy povadily.

Když pak rozlinými jazyky

Xectnostn se hašteily,

Vejde strážce knini, a plá se kronyky:

»Na ty vesky, medle?«

Prott), že si sml mne položiti vedle

Toh<» hezectného lháe

Kalendáe.

Vše se tu, dí strážce, ádn posadilo,

Smyslí on co bude, smýšlíš ty co bylo.

J. P.
Odporníci.

I odvacíti dekretech, a osmi pt) remissách

Ctyrdvacíti kondemnatách, p.i komproniissách

Pemohl Marek Petra; žef se zbohatil:

Pt set zlatých za proces svj zaplatil.

Umel Petr, i umel Marek, zvrátivše se,

z Hradu:

Ten co prohrál, /./.<>ni;iiM\ i. a ten co vyhrál,

zhladn.

j. r.



Zamilovaný Janek.

C^itiž milá, co mé srdce cítí!

Slib mi lásku! konec nasvou víru,

Uiním sic svému živobyti.

Janek držel slovo: umel napapíru.

Vojtch Nejedlý.

Pochlebník.

Otázka.

Kterak zpochlebníka mžeme zisk vzíti?

Odpovd. -

Snažujme se tací, jakž on mluví, býti.

Štpán Lesku.

Na pomluvae.

Ha a tup mne jak chceš, milý brachu,

Smle všudy bezevšeho strachu.

Sice bys mne chválit chtl.

Že jsem šelmou, lidby zato ml.

V. Nejedlý.

Na Konyáše.

Zlého Konyáše štípnul had.

Sotva pil had krev, hned schrad.

y. Blovský.

Mla-
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Mladík a smrt.

^^krze stromy kvetoucí

Krásn msíc svítil;

Milý smilou cítil

Lásku horoucí.

Když sedl semtam bloud

Mladík vpuste lK>ud,

Náek vedoucí.

Kdes má zlatá nadje,

llolubinko. kde si?

Vhorách mezi lesy

Jako zlodje

Láska zlá mne honí:

Kdes má, volám i)oní,

Kdes má nadje?

Nadoko své miloval,

Nadzlato sem tebe,

2ivot, svdkem nelje!

Lásce vnoval.

Darmo, darmo svat

Tebe jako vzlat

Chovat sliboval.

Kdes
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Kdes te holubinko má?
Živote mj, kde si?

Slyšte hory, lesy,

Kde kdo milou zná:

Slyšte proni hoe!
Slzí cedím moe,
Proni hynu já.

Plakal, až mu žalostí

Srdce usedalo.

Ptactvo vyli válo

Slze lítostí.

\^toni tu zakuklená

Knmu krásná žena

Mluví smilostí.

»Ach! pro hochu trápíš se?

Vždy ti svítí záe;

Probys milý tváe

Slzí kropil své?

Pokoj srdci tvému.

Pokoj srdci mému.
Pokoj srdci zde.«

By
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Hv si všecketi všiuly svt,

By si hvzdy znala,

Mrtvým život dala.

Tebou zniladnul kmet:

Ach! co vemne hoi,

7.á(lný neumorí,

Itv si hlavu splel.

»Kemu marné žalosti?

Ponevrné toužil,

Chradlbýs a se .s.»nžil,

Zakvetl vmladosti?

Budiž rekem! chvály

Vné jako králi

Dáni ti vhujnosli.w

Co mn slávo dotebe?

Bž, bž hrdý reku

T.idi smrtit! vvzteku

Vraz me dosel>e!

Plesej! svt t slaví;

Nechci, láska praví,

Bezní donebe.

Sin-
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»Stnbro, zlato, vinice.

Dám ti pevné hrady,

Poslechni mé rady,

Spus se dívice.

Já jsem mocnou paní:

Svt se tob klaní,

Spus se vižlice.«

Stíbro, drahé kamení.

Nenahradí zlato,

Co mn, co mn vzato

Lásky blažení.

Zlata bohá stráží;

Mne jen lásky blaží

Sladké soužení.

»Probys milý chadl a bled!

Ženy jsou jak vody.

Láska faleš, svody.

Jak rtu, samý jed.

Naoko se staví.

Když t souží, praví

ei jako med.«

O
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O mou zlatou I^nku jen

Každá láska kryla;

l*rav.v andl byla

Zevšech zrádných žen.

O sní živu hýli,

Lásku soí piti:

Ach, kyz není sii

'

»Vnost tob vnuji

Xstálni radování,

\'lásky požívání

\'rnost slibuji.

Když t zrádná nechce,

\ yjde zsrdce lehce;

Xroucnf iniluji.«

Bože! af mne zhltí zem,

Jak zv aí skrz lesy,

(Zrusinili slib kdesi)

Bloudím tam a sem;

Nežli lásku kob.
Kad) stokráft sob
Volím smrt. »Zde jsem!«

V. Nejedlý.

Po-
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Povtí.

C-íCrná se kzápadu zdvihají mrana,
Víchorec rozdírá ústa svá draná,

Zametá vkotoiie nacestách prach,

Pohání pedsebou hrzu a strach.

Modravá tvái svou nebesa chmouli,

Keslunci jasnému mrana se kouli

:

Již, již se voblacich kižuje blesk;

Zdaleka slyšeti jekot a tesk.

Ouprkem hrne se dobytek spole,

Pesvody, zelená luka i role,

Zaním též pastucha utíká vskok,

Potvái hrí mu potový tok.

Tamto zas dveka zdšená bží,

Stravou svou, anaž jí nahbet leží,

Tadyto ženou se orái dom,

Zanímiž strašlivý pere již hrom.

Vodnatá rozstílí temnosti kídla,

Znichžto se cicourem prejštjí žídla;

Prachlivou voda si umývá zem.

Povode pohrouží ukrutná všem.

Vi-
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Vichrové okolo strašliv fuí,

Lomcují sestromy, vdomích psi skuí;

Hromové ehtají, dobytek ve,

Hrouze a ouzkosti poráží vše.

Nebesa vypouští ohnivé hady,

Brzy tu, brzy tam, brzy zas tady,

Oi ten zavírá provelký blesk.

XTší fon /;irnávn Droliroznv tesk.

Tento se naceléin tle svém tese.

Onen tam hromniku vruce své nese.

Tento zde ouzkostnii bledne jak sníh,

Tomuto zachází všeliký smích.

Tento tu leknutím nálože padá.

Onen tam ruce své spínaje žádá:

Aby ho milostn ochránil Bh,
By mu nic pekelný neškodil duch.

Jenom sám ctnostný se neleká hrom,
Tichý je uprosted híšníku dom.
Vda, že nezhyne jediný vlas

líezvle boží vten nejhorší as.

Tomáš Mnich, Moravan.

Muj



Mj ráj.

Nech t, kdo chce, Praho I

Ctí a chvaUije;

Nech té, jak chce, draho

Sob šacuje.

Mnohý, jehož zkraje

Blesk tvj vyvodí.

Vše, co sluchu hraje.

Chuti lahodí;

Co se bleskem lstivým

Oka dotýká.

Vše to srdcem chtivým

Valem pclýká.

Ale t\-ých kdo sídel

Zlých se nevzdálí,

Ten si asto kídel

Smutn popálí.

Jakž tvj mnohé dité,

Vkruté boue as,

Zvábí vzrádné sít

Ochechulí hlas!

r, 2 Ach!
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Ach! tak vkvtné dob
Pkní jinoši

Utonuli vtob.

Vniori rozkoši.

l.j I ze nejsem v i'raze;

Konec rozbroji!

\'kraji žiji Maze,

Tiše, vix)koji,

Mán] tecf zahalatky

Drahé kameni,

Slávu, zlato, statky.

Pyšná stavení.

Wxlálen pejchy blesku,

V^niilé spros';ot,

Bezevšeho vresku

Žiji vsamot.

Napahorku žiji,

Kde svj domek mám;
Tu se vnoci kryji.

Tu mj byt i chrám.

)(.lc



Dole uvncuje

Tmavý horu háj :

Hora tato sluje:

. Jaroslcrúv Ráj

!

Domeek mj broubi

Kolem vokolí,

Chladné, stinné loubí

Zlip a topolí.

Zloubí vsad se choéí,

Co rok poroce

Zjara kvítí rodí,

Vpodzim ovoce.

\'ším, co vlétni dob,

Vmáje rozvití,

Srdce žádá sob,

Tu se nasytí.

Tu se, dokud voní.

Leda nachví li,

Zrže kriiži honí

Zrádní motvli.

lOI

Vsad



Nsad mém ai mílo,

Jakby zvonky znl.

Ve a vuí dílo

Pracovitých vel.

Ta se vkvtu kryje,

Ta lpí vnielisse,

Dokud zní, co pije.

Medu nevysse.

Zsadu j)ak se zskalí,

Sinnohou bublinou.

Potok jasný valí

Temnou dolinou.

\ néniž, kdy slunce svítí,

Jako i)erlik}',

Hemží se a tpytí

Zlaté strevliky.

Zde se každtm chvílí

Ptactvo ozývá,

Slavík lib kvílí,

íže vyzývá.

Tu



Tu se jasn smje
Nebe pohodné,

Povtí i vje
Libé, lahodné.

Tu, kdy mj se koí

Rozum podvrou.

Ctnou mé srdce hoí

Bohu ofrou;

Bohu, co se vhlín,

\'rži, vlovku
Stkví, jak v Serafín,

Zvku dovku.

Den se mn vždy vrací,

Chvílí milostnou.

Pohodlí tu sprací

Louím radostnou.

R«íno klestím rývy,

Kvítí zalívám,

Nebo š»;:píni slívy:

Takf se zabývám!

103

Ve-



104

Veír, povší práci,

V^ezma harfikii,

Zavzníin po H orái

Libou písniku.

Nehrozí mi zbraní

Rozkacený dráb.

Ani sbírá daní

Ledajakýs šváb.

erstvé mám vždy tlo,

Cistou vžilách krev;

Nevorá mé elo

Pée ani hnv.

Lítých nepravostí

Žravé vdomí
Nemuí svou zlostí

Mého svdomí.

Vtichém loži milý

Lahodí mi sen,

Až mne pkný bílý

Zbudí ráno den.

Mám
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Mám i od Budína,

Co se nekalí,

Lahodného vína

Soudek nenialv.

Ztoho, když si zmsta
Kemn vyskcí.

Vojtch nebo Besta,

Dbán se nat(Jí.

Tu si pipíjíme

Zhodné skl-enice.

Blesk až uvidíme

Jasné dennice.

Tak den podni mine

Vk mj vradosti,

Jako voda plyne

Stále vtichosti.

Ale toho všeho,

Moha dobyti

Cíle srdce svého,

Chci se sprostiti.

Prid
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Pricf ó milý máji!

Spoj mne sjedinkoii,

Poníž toužím vraj i,

Spoj mne s Evinkou!

Tak chci slavit tebe,

Sní chci šastn žít:

IVhdy budu neln;

Místo ráje mít.

JarosUrv Puchtnír

Dobrý kazatel.

Nej lepší jest zevšech kazatelv,

Khrích trestání jenž vždy jest hotový.

Jemuž žádný ani znepátelv

Nemž nikdy íci : sám jsi takový.

l-rantisek Pekel.

Na utrhae.

iJokavads mi, Soku, na cti utrhoval.

Dbal sem málo, nýbrž nic.

Ale nyní vda, žes mne vychvaloval,

To mne mrzí mnohem víc.

Štpán Leska.



Poutník.
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» Když ste z Hájku putovali,

Poutníkové, eknte,
Zdaližto ste nepotkali

Cestou mého dvete ?«

Jakž tvé dve mánie znáti?

Nejsou prázdné silnice;

Vidli sme zpt se bráti

\^velkých adách poutnice.

»Není žluté, není bledé,

Rozmilé je dvátko;

Jest co andl, jen že sndé
Vetvái je dr()l)átko.

Vlásky své má piernalé,

Ruiky pak mkounké.
Oiky má pimodralé.

Šátky co sníh l>lounké.

Klobouek má zelenaly,

Zaním pknou kytiku,

Vruce levé košík malý,

Vpravé drží híiliku.«

Vces -
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\'cesté, ježto vlevo vede,

potkali snie dvátko,

Jako andl, jen že sndé
\ tvái hvio drobátko.

V" lásky mlo priernalc,

Klolxmk skytkou hezouký,

( Ki nihi primodraK

( )(lv co sníh hioiickv.

»Ta. ta milenka má Uyla.

Jenž mi zase život dá;

Jenžhy promne vycetlila

Krev svou, jak mne ráda má.«

Propak tel)e t>pustila,

Ježto t tak ráda má,

Žehy krev svou vycedila.

Al)y mohla hýti tvá?

»Ach. já velmi tžce stonal,

Již sem ležel hezký as;

Já co možná bylo konal,

Bych se pouzdravil zas.

ece
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Pece špatná áka byla

Kžádanému zhcjení,

Kost a kže vysušila

Tvá se má co lupení.

Oi vpadlé, zakalené

Odjaly mou ozdobu;

Již jen tlo opuštné
\nožit mli dohrobu.

Všem se líto podívati

Bylo. všickni plakali

Já že trávy šlapáváti

Nebudu víc. íkali.

Nejhoeji plakávala

Pro mne zvšech má milenka,
Ruce knebi spínávala

Bohumilá Terenka.

Umínila putovati

Do Hájku vmé nemoci.
Pobožnosti vykonati.

Kdyby bylo kpomoci.

Xe-
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Nedávno co putovala.

Vše hned veinn okálo,

Mladost voudech panovala,

Srdce mé se zasmálo.

Já jí ekám sradováním,

Jako snelie andla:

Jí, co vroucím putováním

Uzdravit mne hledla.

Mrtvé celé pirození.

Svt se prázdným hýt mi zdá;

Ona jest mé vyražení,

Dna jest jen rozkoš má.

Bezní nelze déle býti.

Radjibych zahynul.

Kady, prosím vás, mám jíti,

Hych jí nikdež neminul ?«

»Vpravo mládene se dejte !«

Já se tedy vpravo dám;

Dobe zlatití se mjte.

Provázej vás Pánbh sám.

lak
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Jak jen odpoutník mák),

Dav se vpravo, pokroil.

Ejhle! vtom se jemu zdálo

Že se znovu narodil.

Spatil Terenku svou ksob
Jako šípku letící,

-Poznalaf ho poosob
Zvzdálí láskou hoící.

Donáruí padli milé,

Jakoby se žehnali,

Vnebi zdáli té se chvíle,

Sradostí jsou volali:

O má zlatá! O mj zlatý!

Zas t vidím, zas t mám!
Vyslyšel nás Otec svatý;

Rychle, rychle |X)jdme knám.

Nic nás více rozlouiti

Nemá než smrt jediná;

Krev svou velím vycediti,

Navkybych byla tvá.

Ci,
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Ci/, kd»» nižeš ix>cítiti

Jejich náhlé radosti,

jenž se inohtni okusiti

Znevinné jen milosti.

Jan Nejedlý.

Dvino smrti rozjímáni.

OiHjrku vncv nejkrásnjší.

Kže, kvtin hnhMi!

Oberstveni nejii tilejsi

Vmladosti svc hodin:

Nedávnos mou Waw- krásn
í^lechti!a co dennice,

Nynís zvadla již tak asn?
Takf je život nanitce!

Kruténui kdož tvéiiui mže.
Smrti! ujít kynutí

?

Zajeden den vadne rže —
Já — snad vjednom mžiknuíí.

J. Seidl.

Nápis.

Ptáš se. pro Bh jeden jazyk, dv pak ruce dal?

Bys rad více dal. než sliboval.

A. Pavlovský.
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Strejc Troják.

oteje Troják sovútný,

Byl jednou pesmutný,

Že proveliké vody

Jít nemohl dohospody.

Jak slunce svítilo,

A vody ubylo.

Vsta, ekl si, správaf synku.

Pod dopanského šinku.

Jak zaneš odpiva,

.
(Rad uží zaživa)

Jdi vinných došinkýrní,

A skoníš napalírni.

Tak, jak si pedsevzal,

I hnedky udlal,

A poastoval sebe.

Že neznal, kde je nebe.

Neb možn všecko tré

Lil dožumpizn své.

Ml zbytek, dost a nadvrch.

Než pití svého zavrh.

H Již
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Již ztuhl mu každý prst,

Ze nemohl složit hrst.

2id vida darehníka.

Ven hnal ho znokojílca.

Byv vyhnán, chtél jit dom,

Pad jako tžký hrom;

Ti vsob kyši sloty

Vždy rovnal dojednoty.

Což strejku dláte?

Tech poád rovnáte?

Jda mimo, ekl mu kdosi;

Ty nohy zle vás nosi.

Ba dobe rovnáni tech,

ka, zas padl jako mch:
Neb nechtjí se vtichu

Ti držeti vmém bichu.

Já, sirejku! Troják jsem;

Yi omne celá zem,

A Ctverák nechci býti,

Neb vody neznám píti.

Já
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Já naped pivo pil,

Pak navine sem byl,

A teprv nakoalce,

Bych nebyl zaožralce.

Ted brojí tito tri;

Já rovnám jejich pi,

A oni svými rohy

Mé podvracují nohy.

Ten kdosi šel zas-^lál.

Neb Trojáka se bál,

Jak teba zpustí zflinty.

Ze zust mu lekly gr}Tity.

I pomozte si sám,

Tu radu já vám dám,

ekl jemu: vždy jste Troják,

Sti být si troufá voják.

Zas podva závody

Ti tyto nehody

Dle svého ponadání

Chtl pivést kdorovnání.

H;2 Ty
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Ty íct si nedaly.

Roj vete zaaly.

A mejkly seslivonni.

Ze myslel, že je |)onéin.

On vstana vhnvii SNnm.

Již poal hrozit jim:

Když pec se nerovnáte.

Tož cosi uhlídáte.

A ]Kidna natrávník

Ten trojí nemravník.

Tu válku svého pití

Ven poal hrdlem bl—ti.

Te máte volný svt,

Ted mžete se mlet

:

Rvát já se nechci svámi.

Vy rovnejte se sajiii.

A. Kua, Moravan.

Dobrá rada manželm.

V manželství když chtjí <iba pokoj míti,

Musí muž vždy hluchý, žena slepá býti.

S. Leška.
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Terezyi, Alžbt, a Apollonyi

hrabnkám Vratislavkám z Mitrovic,

dcerám
Eleonory hrabnky Vratislavky Netolické,

rozené Vrbnové.

V Praze, spoátku msíce ervna, léta 1798.

Již zas zmsta ucházíte:

(Jrozkoš se nezmejlíte.

Nesnadnof lze oklamat.

. Míle pramen vyskakuje,

1 když chvoj jej zatemuje;

eichou se zelená.

Polouce, když vtík vje,

Bukvice se tiše chvje,

Pemílot pochodit.

Obilí jak lib voní!

Jemen žito spšn honí,

By se brzy vrymetal.

I vám mílo pocviiti,

Kdo mí umí, vyuiti;

Všecko ctnostn konáte.
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Krajany své tšte, cvite!

Aniž váni kdo eho vyte;

S Cechy mhivit mníte!

/•". Tomsa.

Radní páni.

r áni vrad sedli,

VŠickni hhin kieli.

Soudce, hnvaje se, vstal,

Kmlení jich ponoukal,

I'rav: deset mužv sme již soudili.

Neslyšíce eí, kteréž mluvili.

F. Pekel.

Spatný zrak.

Pravi>, že ti nebem tvá jest milostnice,

2e i zhvzdnuu má vtvái oblohu.

Vidím naele jí Draka sice.

Nikoli však Panny spatit nemohu.

y. ;.

Na správce.

Dobe správci dlají,

Že lid donaha až svlíkají.

By jim šat nechali,

Snadby zlodji jich pobrali.

V. Nejedlý.
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Bitva ernopolská
dne 23 msíce srpna 1796.

Jeho hrabcí milosti, pánu p. Joachymovi

Sternberkovi obtována.

'AXa' £7C£u y' y^p s'^' £^-v áioaaSóv

Apydoioi,

MápvaaS-at, rcpcv ;-' ^e xataxxájxsv, fj£ xax'

axprjs

'IXiov aiTzsLvýjV áXáív, xxácjil-ac xs uoXíxa^.

Homer. v Iliad vknize XV. verši 556.

N admutí Frankové svobodou zphí,

Pokrvi žízníc, co vlkové lítí;

Králm se rouhali vzpupnosti slov,

Svobodu hlásali nadzlatý kov.

Kamkoli vrazili szástupy svými,

Záhuba kráela zárove sními,

Hynula nevinnost, hynula ctnost,

Sídlo své rozstela pekelná zlost.

Pálili msta, i hubili husté

Krajiny, kvetoucí mníce vpuste,

Hrza šla, kdekoli houkali zdl.

Tisíce tisícv pobili tl.
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Riikaini, nohami ixisili zemi,

Plenili více, než pedvky všemi,

Kmet se co divoké svin jich bál,

Sjinochem milenka pádila dál.

\'hlii}>oké lesy se ukryly stáda,

Ttikíívc strachem se utekli vla<la,

Zhynulo obilí, zhul)en byl strom,

Jakby ho neji)ru<lši rozdrtil hrom.

\'ít7.n praporce vpovtrí vály,

\' C'ernoix)le již Frankové stáli:

Krajiny kryli, co kobylek roj,

Nazemé chystajíc krvavý boj.

Nehnuly srdcem jích žalostné kiky,

Nadarmo vojska se stavly všiky,

Nadrekn lítavou lít co saií,

Hnali se vedouce smrtící zbra:

Ouprkem jako mrak pudili dále,

Cechyby vydrali, zhubili krále;

Peshory, pesvody k echám se hnal

Francouz, i žádného nelitoval.

Ce-



121

Cechové jako blesk povstali nyní,

Naslavné pedk si vzpomnli iny,

Vzhru vftom eský jak jindy vstal lev.

Aby svj na Franky vysoptil hnv.

Rozboj, Cech horlivý, povstal vtom hluku,

Srdnat promluvil k eskému pluku.

Vida že vlast se již pleniti má,

echám že zhrožuje záhuba zlá:

»Ha! kdož bude vlasti bránit,

Matek mdlých, a otcv chránit,

Chrámy hájit, svatou ctnost?

Což má Francouz msta pálit,

Ženy, dívky ctnostné šálit.

Vn tropit nepravost?

Což má zhynout eská sláva,

Zmizet naše dávná práva.

asy dobré pominout?

Vidím vztekati se vboui,

Zajít Cechy vhrozném koui,

Zraje poušt vyplynout!

Kam
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Kam se djí naše statky,

Kam se vrhnou staré matky,

Kam, kam dívky nevinné?

eská zem tžce heká,

Nanás vesvém smutku eká,

Nanás — veslo jediné!

Ila! což déle prodléváme,

Nevdk Cechm padnout máme?
Kde ste naši ddové?

Kde ste vesvé srdnatosti.

Kde ste eské udatnosti

Slavní svta vdcové?

Jenž ste zadn svých se skvli,

Znichž strach národové mli,

Tesouce se tam i zde,

Jichž se jako bouky báli,

Ana láme lesy, skály,

Slyšíc: Zika s echy jdcf

Jenž co strašné mrano táhli,

Jak jen k eským mem sáhli,

Strach vojsk bledé líce kryl;

Pry, pry vojska utíkaly,

Zbran ssebe odmítaly,

eský stín jim smrtí byl!



Navkyli eší zvadli,

Otcové že vboji padli,

Jichž se všickni hrozili:

Nebudeme vnuk míti.

Nemá unás vpísnich zníti.

Jak sme vlasti hájili?

Hle! nám chtjí ženy bráti.

Naši vlast chtí zkáze dáti,

Tupit, loupit, boit chrám!

Podme bratí! vlasti chrame.

Otcv, matek, krále brame,
Sláva vná kyne nám.

Vzhru eší! vzhru bratí!

Pán Bh snebe nanás patí,

Žehná vojska eského;

Kdož jest Cechem, chop se zbran,

Podme, bíme, podme nan,

Nelitujme žádného !«

Ejhle! vtom plukové eští, co lvové,

Poboji žíznili, lehce so snové

Peshory, pesdoly letli vboj,

Jakby se vyrojil zoulu vel roj.

123
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Nkdy jak Jaroslav Tatary sklátil,

Xan se vyítiv, mei je mlátil,

Zanimi žena se dále a dál,

Ceskýi)y svoboden tnlnich byl král!*

Z«iblak jak urel, jak hrcnl rky
Zskal se leje, a vylévá vzteky,

Karel i Cech se tak dnbitvy hnal,

l*rovlast svou padnouti nelitoval!

J;ikby se sekali vprachu a koui
\ try dva protivní nanioskr boui.

jalyby ovlnobití se prát.

Místa tak nechce Cech Frankovi dát.

ftehtali koové, binkaly mee,
ji/, ji/, se lámaly odiuhé see.

Popedu, iKízadu lítala smrt.

Pokrvi žíznil jen b^rancouz co chrt.

• Jaroslav Šternberk, slovutný hrdina eský, zktcrhož
rodu p. p. hrab Joachym Šternberk |Kx'házi. jak/

obšírnji P. František Telcel vsvé kronycc. dílu III.

vypisuje.
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Svrch všech ohe ztlam svítící dla
Strašliv jako hrom nanebi hmla,

Zem se tásla, i každýby mnl,

Jakoby mžitkou svt zhynouti ml.

Jakby se nebesa otvírat chtla.

Ohe znich nazemi shrknouti mla,
Kížil se ohnivý plamen a blesk.

Kastil, a rachotil ponebí tesk.

Vlny jak pnavé namoi vztekem

Hrnou se naskály strašlivým jekem.

Tlamou, co propast, je shltiti mní,

Cechv tak Frankové rozdrtit chtí.

Vkrvavém boji, vté hrdinské dob,

Cechové hlasit volali ksob:
»Kdoškolt echem jsi, vlasti své chra.

Nelituj, nelituj pro ni vést zbra !«

Rychle, co dráždní lvové se hnali.

Ponistuby Cechové nad Franky vzali,

Nedali, nedali oddechu víc.

Frankové smrti jen bželi vstíc.

Což



126

Co/, ji-st c» l-"rankn tvé prošeni pianic

:

Cechy viz zaselHui hnáti se statné,

eské Ivy Franku te(f zasebou máš,

Nyní i U(la*inost eslcoti již znáš.

Vítzství! vítzství! na eské stran!

eské Páji požehnal nariehi zbran,

Udatní Cechové vítzi jsou!

Odkonin kkoninám p vsti jdou.

Mrtvých tl hromady hrozné, c<> skály

\\sokc knebesm zdvižené, stály.

Potokem hrela popoli krev.

erné pak T-n-Trii Drnnínil hnv.

Slunce již, coufaje msíci, tryskem

Zahoru pádilo velikým ziskem.

Shvzdami msíek blíže se bral,

Slovutné hrdiny c\^é by znal!

Cechové bránili milé své zem.
Slovutných dd jsonc udatné plém.

Tekla i potee provlast jích krev,

ech je aš dodneška udatný lev.

Jan Nejedlý.



Dívka vrná.

r anna ržová vlesíkii

Sob zinejlila cestiku,

Vhouští zstala státi.

Smutn rukama lomila,

Tváe slzami kropila,

Kam se nevdouc dáti.

Mezi stromeky niajmi.

Mezi horami mrtvými

Skal se poala ptáti;

Skály bezbožn mlely,

Stromy mluviti nechtly,

Kam má panna se dáti?

Zlatí pi^vzte ptákové,

Jak se scestiky trnové

Mohu dostati zháje?

Zlatí ptákové zpívali,

Lásku milostnou vzývali

Vsvátek prvního máje.
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Sem-
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Seiiitaiii zvíata bhala,

Zv se napannu dívala,

Clivílku iKKÍala státi;

Pros sein zalezla panenku,

Krásy májové milenko,

Chcešli snámi zde liráti?

Skály, lesy a ptákové

Páli mladosti májové.

Krásy nechtli pustit:

Když vtom jakýsi temný hluk,

Jakby sstromu se zlomil suk,

Poal vhájeku chrustit.

Pro má andlská panenko,

Krásy májové milenko

Máíš slzami tváe?
Kvete vlíci ti ržinka
Krásnjc rajská než kvtinka,

Svítí jasná jí záe.

Rži
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Rži zalíváš slzami,

Jako drahými perlami,

Kzlé by nepišla zkáze?
Kvete krásnji ržika,
Když jí nemoí slzika,

Khoké vvlitá vláze.

Mezi hudbami sladkýini.

Mezi písnmi milýnifr

Znl tak líbezný hlásek.

Panna vkol se dívala,

Láskou srden vzdychala,

Zlatý odpala pásek.

»Sladký zpváku! pravila:

Vlese cestu siem ztratila;

Ve mne kmilému hochu !«

Kdo má panenko tvj hoch být,

Snímž chceš radostný život mít?
Popiš milého trochu.

Milku
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»Miiku! neznášli milého

Hocha nadzái jasného

Pkn szlatýnii vlásky?

Ten, co zržovc hubiky

Loudi medové písniky,

Okem stílívá lásky ?«

Jakbych panno ml mil^o
Hocha nadzári jasného

Svlásky zlatými znáti ?

Tisíc mládenc chodivá,

Lásky oima strilivá,

Chtíce sdvaty hráti.

»Mezi tisíci jediný

Mj je mládenec nevinný,

Srdcem milence vrným.
Promne rádby dal celý svt.

Zlato, májové krásy kvt,

Sokem jiskícím erným.

«

Ne-



Nev panenko mladosti.

asto mnívá radosti.

Hledíc krásnjší panny;

Dnes zust v} lívá tob med.
Zej tra vypouští zsrdce jed.

Smj šlí natebe hany.

»Mj hoch istý jak zlato jest,

Zust mu nevyšla nikdy lest.

Rozkoš vstálosti hledal;

Co je polhavé ei tvé,

Onby zazlato milé své,

Zasvt daleký nedal.«

Jako nevinná hrdlika
Krásná milého dušika,
Vctnosti radosti hledá,

Srdce krásného dobroty

Váží nadziaté klenoty,

Milé zanebe nedá.

J 2 Jak
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Jak vosk parnem se rozplyne.

Láska srdená zahyne,

Pann tváe se kropí;

Láskou prohezké i)anenky

\'rné nehledí nlenky,

Zradu, nevrnost tropí.

>»Sniejšli zradu a nevrnost,

Bys mou poílvrátii upímnost,

Nejsi zpváku vstavu.

By mne muily náreky,

Hocha milovat navky,

Pronj dáti chci hlavu.

Bych se milému líhila,

Pá.sek zezlata sešila

\'lastní rukou sem sol>.

Xecf mne zpváku zhájeku

Kmému vrnému srdéku;

Pásek zato dám tob.«

V zlatu



Vzlatu nehledám radosti,

"Žádat srdce jen milosti:

Co je pozlatém pásku ?

Zlato, stíbro a kamení,

Nezná pravého blažení.

Sladkou volím si lásku.
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Zanech panenko miláka,

Vyvol sladkého zpváka,
Vzdej se srdéku mému.
Dnem i nocí chci písniky.

Zlaté zpívati díviky,
Hráti srdéku tvénm.

Zpvák krásný a mladý jsem.

Stíbra, zlata mám plnou zem.

Drahé klenoty ktomu;

Tváe jako máj kvetoucí.

Srdce protebe horoucí.

Milá, semnou pod dom.

»Stebou
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»Steb{u nilabych dom ji;,

Svému nevrnou hochu být,

Prozem, stíbro a zlato?

Zazlou nevrnost dívik}
Khochu zvadlyby tváiky:

Nechci celý svt zato.

Smilým vnevinné miU)Sti

Sladké pí)živáni radosti,

Ráje beznho poušt . .

.

Mj se dobe, zlý zi^váku!

Zlásky kvrnému miláku

Zajdu vstrašlivé houbl.«

Zde jsem . . . Miláek vyskoi',

K srdci svému se <>t(KÍI,

Libal panenku hezkou.

»Jaké zlatoušku radosti!

Otvé lahodné vrnosti

Pise zazpívám eskou.

«

F. Nejedlý.

Ou
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Ouinkové lásky.

v Drahnooujezd 1797.

Pro milá iiiá, tvé rukou pitlaení

Vždy psobí mé krve rozpálení ?

To iní silná láska!

K] ! pro tvá liliová, hladká líce

Te pivokou se barví víc a více?

To iní prudká láska!

Pro srdce tvé, když všeten se sází

Má ruka na, tak siln sebi-u hází?

To iní vroucí láskal

J pro tvé oko, nanmž slza sedí

Co rosa, jiskíc stále namne hledí?

To ini horká láskal

Alá milá! což pak tomu políbení

Tak prelíbezné dává oslazení ?

To iní sladká láskal

Pro hláskem tvým, an lib zust tvých plyne,

Tvj milý pedtebou co erv se vine?

To iní mocná láska!

kci: což mi tebe volnou uinilo.

Mn ráj vtvém náruí ted zpsobilo?

Ach! milosrdná láska!

/. Rautenkranc.
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Na Cechy.

C>ož má noc navky, navky býti ?

Nikdýli nepone v Cechách se dníti?

I )Iouholi eský lve ješt chceš spát ?

SUince již vzešlo, což nemžeš vstát?

Nevidls ztvrdého vzbudit se spáni

Národy, chvátati kuprospiváni,

Ježto co slunená stkvlost se stkvi:

Ty pak žes nasvt Cechu, kdo ví ?

Sám jen ty Cechu! vždy ospale kráíš,

I^edva že zapatou nohy své vláíš:

Hrzyli |K)neš pak sám a sám jít,

Cíli chceš navky vo<lítka mít?

Darmo má kynouti umní tol),

Stáleli vžravé chceš trvati mdlob?
Vždyli jen vtemnostech makati chceš:

Oteviž oi: což stále je mneš?

Vnceli nadarmo Umky ti vinou:

Darmoli otcové tvoji ti kynou:

Majíli neslavn vhroh svém hnit,

ili má snlmi vlast pohbena být?

Nemají
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Nemají slávou se stkvíti jích iny,

Knásledování jích roznti syny?

Nemá jich hlásaii potomk hluk,

Žádnéli harfy pak slaviti zvuk?

Oni jak slunce se spanile stkvli,

Díve svým jazykem nadjiné pli,

Jazykem, ježto se okrasou stkví.

Líbezn jako zpv slavík zní.

Ha! což již žádného Cecha-^de více?

Zhasnula slovanských národ svíce!

Svíceli navky zhasnouti má;
Pijdeli plamen a svtlost zas tvá?

Stromové kvlte, a obilí ležte!

Vltavo! eky, ó bžte! ó bžte.

Nkdejší vlasti své blažené vstíc:

VCechách tch nejsou již Cechové víc!

Kdyby dnes otcové zhrob svých vstali.

Zdaliby Cechy své — syny víc znali?

Zdažby jich žalostný nejK)jal hnv,
Vidouce nezdárné plém — svou krev?

37

Kam ste
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Kam ste ó asové zlatí se dáli?

Karle! ó Karle! náš ote a králi!

Proto se snažil tvj o Cechy duch,

CeŠíby vpotup zašli co puch?

Což se to snáší? há! jaké to záe!

ili to duch? i pro zvadlé má tváe?

Vpadlé pro oi? jsi Vlasti to má?
Vžalostné srdce mi slova jdou tvá:

»Jste vy to Cechové, slovutné plém,

Ježto práv hájili, jazyka, zem,
l*rokterouž /.aasté mívali hnv,
Míle i hrdinsky cedili krev?

Protoliž tolik sou nepátel stloukli,

Vy byste slávu co plévu jim sfoukli.

Aby byl udatný, peslavný Cech

Nyní i kpotup národ všech?

Z eské i protoli krve ste znikli,

Abyste proti své krvi se spikli,

Hynuli, nechtíce ovlast svou bdít,

Svévoln, meem jichž nemohli sstít?

Proti
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Proto vlast otcové vybojovali,

Veliká stáda i vinice dali?

Nevdní, nevdní synové vám,

Protoli sláv sou stavli chrám?

Ute se odptactva jazyku svému.

Nadjiné jazyky zvelebenému;

Hlasemli každý pták nepje svým.

Hlasem svým jediné pirozeným?

Zdali kdo slýchal, by slavíek asem
štbetal, kvákal, neb vrabím pl hlaseu;

Cíli ty Cechu chceš papouškem být,

Vmarnosti cizí se pyšnit a stkvít?

eští kde otcové chodili zrána;

Pávovým peím se pyšnit má vrána?

Mže to Cechové milé být vám.

Plém tak nevdné nositi mám?

Sematam semeno poíná zráti.

Chtíi est otcm i jazyku dáti,

Stromoví zlaté kve vmladosti své,

Hojnéby vyrostlo ovoce tvé.«

Pra-
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IVavila Vlast: a si povzdychovala,

Vtom pak se vrychlosti donebes brala:

Zahml i tikráte nadukaz hrom,

eský že býti má plodný zas strom.

Odpus nám Vlasti I ó odpus vsi vinyl

Pijmi nás potomky zapravé syny:

Ktob jen Cechyo! chceme se znái.

Proteine krev chcem i život svj dát.

.Mrany i slunce tak pikryto bývá

\'aas jen: vzejda i>ak radosti sívá,

Napole, luka i zelený háj,

Jasnjším bleskem svt aruje vmáj.

Rudé nám jasnji slunéko svíti't;

Hudeme [X)znovu život svj cítit;

Okeje í>sení, okeje les,

Zaplesá msto, i zaplesá ves.

Plésejmež Cechové! plésejmež bratí!

Svtla že jazyk náš eský zas spaií;

Písn že eské zas budou nám znít.

Vsiáv že Cechové budou se stkvít.

Jan Nejedlý.
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Výstraha pedsvdci
všem pannám.

Pozorujte sbedlivostí,

Panny, svdcv podvodných!

Vládnte svou stydlivosti,

Stežte se tch nehodných, —

Kteí vaše srdce isté

Chyte khíchu svádjí,

Mluvíc ei. jako jisté;

Však se vám jen vysmjí.

Nech vám oni co chtí tvrdí,

A to místa nemívá;

Neb i myšlení jích smrdí,

Jako mrcha ervivá.

Oni vašich ctnostných uší

Poskvrují mn- hými

emi, kteréž nepísluší —
Zapyte se pedními!

Onif vaše oi ctnostné

Odctnosti a svtlosti

Budou lákat kpežalostné

Ohavnosti, ktemnosti.

Ziara



142

Zjara vsounirak rádi chodí

Naprocliá/.kii sdvaty;
Nevinni ist jích chyte svodí,

To zvyk jejich proklatý.

Vlét, když jest horko velmi,

N^^edne nékde spávají,

1'odveír pak jako šelmy

Lovit vycházívají.

Napodzim pak iKJzahradách.

Štpnicích a vinicích

CTiotlívají pozlých radách,

Nevinnosti škodících.

Vzím svdce najme san,
Kží vání sanice,

Sedneli mu dve nan —
Oklamá se velice.

Proklatí a zloeení
Budte ctnosti zhoubcové!

Pipravte jim odsouzení,

O vy zemští soudcové!

Nebo



Nebof vpannách svaté jmní
Potlaují prebludn;

Mluvíce, že svaté není.

Mámí khríchu bezstudn.

Vínem hích opojení

Budou asto mluviti:

Víno to je slrtdké! — chtní

Zlé chtíc vpannách zbuditi.

I to slovo stvoitele.

Jenž dí: Plodte, množte se!

Pevrátí ctným pannám smle,

Kbíd jejich, kzhoub své.

Nebof rouchem lásky pravé

Zastírají chlípnost svou;

Když vnich, jako zvíe dravé,

Chlípnost ve, tu lásku Ihou.

Protož, panny utíkejte

Pedsvdci, co mžete.

Pravé lásce ruku dejte:

A tak šastné budete!

R—a L—07}á.
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Oda na dstojného pána, pana

Antonína Strnada.

Vidl sem, jak ondy pletly

Vlastky vnce protebe,

Kvítí vonné ssebou vlekly,

Roucha zlatá pessebe,

Nadhvézdy se jasnjc skvly,

Slávu vpísních echa ply.

Strašná boue nehrozívá,

Nehuláká vn hrom;

Vzím krásy sprosten bývá,

Vjae zas pak puí strom;

Naše e pak zavržena,

Má vždy být a potupena?

Tys náš vdce! eská sláva

Vsrdci eském puí zas,

Nezahynou svatá práva.

Volá echa Umky hlas,

Ospalého zesna budí,

Kochran své ei pudí.

Viz,
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Viz, jak hbit zlžka skáe

Kvlasti láskou rozplývá,

Pták jak, když mu zhnízda ptáe

Bráti chceme, kriívá:

Kídla outlá roztahuje,

Sye krek natahuje.

Tak Cech bdí a opatruje,

\^zríceninách svatott e.
Pilnost jeho odvracuje

Kivé hany tupý me,
Vzhru! volá: bratí vstate,

Vzhru! milé ei brate!

Blaze nám! Cech echa slyší.

Libý echa Cechu hlas,

Mladý, starý, nižší, vyšší

Jedním hlasem volá zas:

Vzhru bratí! Vzhru vstame.

Mužné milé ei brame!

K Slyš
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Slyš! jak dnem i noci hezké.

Roztomilé Cecliyn ,

Prozpvují písn eské
Popahorkii, vdolin,

Vkrásném máji hoši mladí

ITlnsem /n?v\ rr-^k-i' «;larH;

Nech se, ím chce. vychlubuje,

Nepocítí co je est,

Kdo své vlasti nejniluj-;

echem býti sldva jest;

VCechách vn vždy tvé jméno
Odpotomk bude ctno.

A. Pavlovský.

Na Amora.

\J Milku! kam, ach! kam se radost dla.

Co tvá mi vprsích ostrá vzí stela!

Ni zluk mi kvtných libá víme kyne.

Ni jarní rozmanit rozkoš plyne.

O jak mi Zefír zvonných rži mile

Prv dmýchal vždy a ranní sladil chvíle!

Jak zvun pl a lib ptáek vháji!

Tak ist potek mi brel vmáji!

Však
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Však jaks ty ^'A•al šipku ztoulu svého.

A stelils vemne zluku obluného:

Ach! odté doby. chlape! vadne kvítí.

Ni rocích mých se rže stkvoucí tpytí:

Ted ouzká trudí prsa jed tvé stely.

A roznícená cítí plamen velý; —
Co zvítzíte] vevozíku svatém

Jels slavn sholoubaty vln zlatém

Vmých stelou prsích: etzy jen plouže

Sem musil, otrok, hlasu tvému slouže,

Jít zatebou a patit pemožený.-

Jak Isknoucí krásou stkvls se oslonný:

Tvou cestu matka stlala ržikami.

A vozík obstavila dívikami.

Tuf haslo mé mi oko, bledla líce,

I vadlo pirození víc a více! —
To zpsobils, ó Milku! oulisností:

Však kdož se stel tvých zbrání ukrutností?

A mn je sladíš lahodností medu,

Však vz: vnm krutého víc vzí jedu!

Naymann.

K 2 Dv-
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Déví boj.

/.pv druhý.

K tl> / ^^ /..itiiii i)recl Dvíneiii. iia l)\iii

Cli vstalo vše kekrveprolití.

V/.nešeným dvouiii na Hilín

Den se bližil nejsfasnjši vživobyti.

Již. již nesmírné pekážky
Pekroivše vlúnii lásky.

Mli dojít sladké radosti.

Mel jim plouti život vmilosti.

Kasal. Uadišv syn, jehož slavné iny
Vyhlašuji Kašparské tam hory,

\ bojích ninohdykráte nad Babory

Zvítzil a zahnav Švá))y zakoniny

eské, pobil mnohé hrdiny;

Povst jde skrz všecky krajiny,

7.^ se ml vždy vválkách jak<» lítý.

Vždycky zvítzil a nebyl nikdy zbitý.

Hela, dcera Kazí Krokové,

Spanilosti ržové,

Vzdálí vychovaná vtichosti,

Oiledvora Libušina hrdosti;

Xedychtla jx)žežlii a lycji.

Ale zsrdce milostného

Polásce a popokoji,

Kasala si dojit svého.

Stejný
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Stejný hledá sob stejného:

Jak si mohla tichá holubice

Ptáka zvolit dravého?

1 jak on rek, nechav bojovnice,

J^ychtil srdcem vroucným, horlivým

Podveti bázlivým ? . . .

O jak láska jeví moci pedivné,

Spojuje dv srdce protivné! .

Ale sebe vtši hrdinové

Nemají pec srdce zkamenné^
Ani líce vždycky zamraené:

Vzdycháji i nkdy jako pastýové,

Mknou, krutost vusmívání mní,
Písnost vsladké líchocení,

Když pak takový rek prosí opímí.
Kteráž zdívek jemu neuví ? . . .

Mnohý z Cech ekne: Pro ten vrozboji

Nepemožený rek nyní vpokoji,

Dívce kvli, hled zahálky.

Netáh provlast milou doválky ? . . .

On se styd vnerovný boj sdvaty
V jíti, povrh jejich boje jako hraky:

Myslilf, že se nabažejí této rvaky,

A se zaberou zas zakolovraty.

Tu
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Tu i pekážku, že U»lik nadvorcich

Jako lilin otec neml, penioh;

Zato více nadobytýcli prap«»rcíih

ítal. Otec iKisléz neuioh

CMix>rovat, obou lásku znaje

Svolil. Slovo Kasalovi daje,

Uril pak den radovánek, i>vadl)y!

Vše se okrašlovalo i hrad i hradby

Když se pedšlavimst i Ládinou

l'ibli/oval peradostný svatveer;

Když ml ráno Kasal s Blou nevinnou

Satky slavit; nejkrásnjší z eských tlcer

Vrouha bílá obleené,

Milostné a okrášlené

V Lady chráme tance provádly,

Chvalozpvy Lad takt<» i)ly:

Bohyn slinosti nebeské Lado!

V^nebi i nazemi vše t má rádo,

Tvoíš nám stkvjící nebe, kdy chceš.

Cítíme plápolat srdce a plesat,

Beztebe soužit se, vadnout a klesat;

Podletí stkvje se, jak ty knám jdeš.

Na-
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Nakoho tvá ruka žehnání leje,

Tomu i Peroun i Svatovít peje,

Laskavý jemu je každiký bh.
Chtí co chtí Sudice, Ninva a Vila,

Tebas mu Nehoda souzena byla:

Spokojen jeho se vynáší duch.

Toho jen Sašani, Draice souží,

Chrvoi, Pochvisti zanástroj slouží.

Kterého opustil dobrý^tvj Lei;

Který si svazek tvj bezlásky zvolil,

Nevinnost odníti nešastn svolil,

Neštstí stihá ho, smutek i žel.

Zej tra ra vyjeti svozíkem zlatým

Holoubky, labutí párekem spatým,

Poupátko milosti ssebou si vem;

Pochode kmilosti, ne ale kzbrani,

Žížlilo, 2ivice, ó Krasopaní!

Bohyn pemilých, pekrásných jmen!

Zejtra
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Zejtra dvouni pispj; jsou milosti jali.

Požehnej vznešeným závazek svatý,

Vrnost a blaženost laskav pej.
Nám hled však díveky rozmilé vzíti,

Abychom podlé nich mohly se míti,

Mravy a zpsoby jejich nám dej.

Bleskem a stkvje se jitní hned záe,

Aby nám jevila milost tvé tváe.

Bohyn, pohlaví válící spoj!

Smíit ra záhubné vpohlaví svády;

Vždy pak jsou stvoení, aby se rády

Mly a povrhly škodlivý boj.

Takto veer. Ráno hned, jak svtlo ržové
Roztrousila dennice si brunatá;

Kasal ztvrze strejcové a družbové,

Oblekše se vroucha bohatá.

Soborem svým vyšoeným,
Ržemi a kvítím okrášleným

Vybrali se k Blinskému hradu;

Všickni jizdecky a vadu.

Mládež
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Mládež nabujnjších koních zpedu jela,

Komonstvo a chasa zaní.

Nebyla dnes ozbrojena zbraní,

Nástroje však hudebné jen mla.

Ženich Kasal nesl jen odní
Lebku, helm a brnní.

To a jiné v Lady chrám propamátku

Obti chtl složit svého satku.

Nejkrásnjší zvkol družiky,

Též i jiné šlechetnjší divciky,

Vstaly zlžka, plné starosti,

Myslíce jen našoení,

Aby došly pité slavnosti

Líchotného pochválení;

Též by mnohých srdce podjaly.

Jak se stává, lásky nové získaly.

Stará Kaza také nemohouc víc spáti,

Pišla Bly volat, »Vzhru Blo!
Podívej se, jak se rozednlo!

Hled již jednou zlžka vstáti.

Máš dnes ješt mnoho pekroiti;

Ubožátko! slyšíš? vstávej!

By t nemoh ženich zahanbiti;

Jindy sobe déle spávej.

«
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Takto mluvíc, tloukla, volala

Na Rlu a napstounku silnji.

\'šak se živá duše neozývala;

Ztratila pak kdovoláni nadji:

Plna strachu, mocí dala dvéi^e vypáiti.

Ale ach! kdož mže vyjáditi

Jeji bolest? Bla neni knalezení,

i'stounka jiak její vkrvi bezcítní.

Jaké hoe! jaké naíkání!

C)tec, matka bolesti jen v;ili.

Jaký náek! jaké l)dování!

Kuce lomíc knehi spali.

Všickni vdom. celí sklíeni.

Semtam bhali, jak zmateni

:

Ach! kdež pak je milá Bla!

Kamž pak se pec asi dla?

Též tu stará íi/.vrka, Kazy tetka.

Nejvíc náek vedla, že pej vdla,
Že se stane nešastná ta spletka.

Hned, jak se jim erná koka zmizela;

Jak se lile osršáních zdálo,

A jí okrahulci pozlaceným,

Že hned vykládala srdcem zarmouceným.
A pej se ji všecko smálo.
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Navrame se spovidáiiim zpátky,

Nepijde nic vsvt kpomlení:

Bajky, píhody, lže, hody, satky
Pijdou všecky kvytroušení.

Povst stooká, a stohubá a stouchá

Není nikdy slepá, nmá, náhluchá:

Všecko svede, všudy vyzvuní.

Cokolivk nkde uhoní.

Pinesla též na Dvín tu zprávu,

Ze jak pijde slavnost Ládnn,

Svadba držeti se bude Blina.

Medle, ekly dívky: naši slávu

Potolikerém sme vítzství a prospchu

Cist rozmnožily; kdežto vidíme

Blu dojha mužského nám kposmchu
Zapahat, a my to trpíme?

Provný smích, neest, potupu,

Nechcem toho! každá volala:

Ale žádná zcelikého zástupu

Ovyvedení se nedrala,

Až pak Šárka; zdívek nejbystejší.

Zevšech všudy nejošemetnjší,

Kde co podvodem, lstí, líchocením

Dlat bylo, vyvedla hned spodivením.
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2ivuu, nebo inrtvuu vkrátkcin ase.

Di v než NtKena své rohy vezme zase,

Vhradu máte, ekla Šárka, vidt ji!

Natu \'lasta svýniluvností nemalou

\'zbu/ovala smlost její sixKlivalou.

ihned každá dívka chtla sni.

Ale ona zevšech dvacet jen si vzala,

Sníniiž nacestu se rychle (Klehrala.

Pomnohých pak vdevíti dnech píšerách

Pitáhla si k Bilinskému hradu.

Hnedky dívky skoiimi naupadu,

Vhouští, vroklích, pojamách a podrách

Nechala stát, sama náhrad i)šky

Vkroji sedlském jako staroesky

Vyšla, zvdla že zej tra Ládín svátek

Slaven bude, též i Hlin satek.

Pirozen, hloupou sedlskou dívici

Hrála, ksamé pišla Ble,

Že jí prosí, by jí chudé poutnicí

Nco dala; že kní pišla smle,

2e ví, že je h(Klná sleenka.

Ze jí hezkého dá muže Živnka:

Kdyby jí dát chtla muže Lada,

Že pej by se vdávala již ráda.
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Zasmáli se této její sprostnosti,

Dlouho si zní šašky dlali;

Když jí potom obdarovali.

Odebrala se pry vtichosti,

Stavi se, jakby zevly, lelky

Chytala, tak jako v Praze selky.

Pak šla zhradu, když se tolik dovdla,

Coby zapotebí mla.

Sotva pišlo plnoního asu;

Nco koní zanechavši

Vedla tiše khradu svoji chasu,

Pak že stráž spí, vyzkoumavši,

ebík ke Bliným oknflm pistavila,

Sama naped ponm zezákopu

Lezla, okna tiše vysadila,

Podavši je druhým dopíkopu.

Ob dv se zesna skrze šustní

Probudily, nevdouce co se dje.

Bla strachy peinou se lépe kreje,

Pstounka pak dá se dokiení,

f^árka, popadnouc jí zachtán, zaryla

Dosrdce jí dýku, až se skl-opila.

Jest i prot Blo! vostrena,

Jestli slovo mukneš, tak jsi ztracena.

I
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Vstávej honem! nic se tob nestane.

Poctivost ti milá ostane:

My jsme dívky slavné. vsv?t znalé!

Pro Rlii to bylo potšení malé;

Padla domdlob, hned jí donárui

Oknem druhým erstv podala.

Pstounkn pak. ana ješl skui.

Nkolikrát dýkou prohnala.

Šatstva, jiných vcí nco ssebou vzavší.

A co zlodj, kterémuž se astji
Podailo, krade smleji;

Takto ona vše, co jindy spoádavši.

Vesele se klesu odebrala,

Teprv odhradu dál sesvou loupeží

Pímsí ci. popuštnou otží.

Co jen mohla palovala.

Naráno pak veselý zvuk znl.

Píchod svadebník znamenaje;

Kasal nabloukém koni prosted jel.

Vmysli svou jen Blu maje.

Dvátka pak, majíc svité vnce.

Cekaly již namládence:

Všudy veselých trub znní
Rozhlíhá se postavení.
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Však když ženich otce, niáli

Lomit ruce vidl: tomu zvyku

Neslušnému hlete výhost dáti

.

Necht pláe, necht kiku,

Nebuduf jí vniem nikdy ubližovat,

Ale nadsvé oi opatrovat.

Než to dorek, seznal, že ten kik
Znamená víc nežli pouhý zvyk.

Onevst strašná novina

Prohnala mu srdce, mozek, -tuk;

Tas se ponejprv ten hrdina

Zstal, jakby donj Hromotluk

Vrazil nenadálý tesk;

Zbled a voích míhavý jen blesk

Vidl; oudy povolné mu nebyly.

Slova se mu vustech hatily.

Když se sám zmoh, nemohl se dosti

Vynamyslit, kamby se pec dla:

Hledal, ptal se, kdeby byla Bla.

Plný jsa již netrplivosti.

Ale žádný nemoh jemu zprávy dáli.

Prohlížet šel všecko všudy sám.

Vida ale, že je pec ta tam.

A^^yslal, hoekuje \'vko1í se ptáti.
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Vtom tu pfijda starec udychtný

Zprávu pines, že dnes vkaucke dolin

Zahlíd zástup jezdc ozbrojený

í^e jel zrovna kkozoradské hlubin,

A že podlé mrav, podlé zpsob
Mli tito jezdci ženskou podobu;

I jak se mu všecko /dá,

2e je zabojovné dívky má.

I*rosted jednu, skoro vysleenou,

Hdujicí. zarmoucenou

Druhá nasvém koni opairi.v.ila.

A že zaslech asto znaU

Jak si ona hoekovala.

Volajíc: kdes o Kasale!

Ale druhé ztéto smutné chvíle

2e si dlaly jen kratochvíle.

Otci Blin i matce velké |H)tšeni

Touto zprávou vsrdci nevzniklo,

Ale Kasalovo proniklo.

.Ani chudý toho utšeni

Nemá, není radosti tak jatý,

Píhodou když najde poklad zlatý,

Jako Kasal; radost naoblieji

Prozrazuje živou nadji.

Cítil



Cítil vžilách pedešlé zas sily.

Dobyt Bly vmalé chvíli,

Ji zas brzy v náruí svém míti,

Nedat jí si žádnému víc vzíti;

Namnohokrát povídanou vc se ptal;

Však když nic ten staec nevdl,
Než co kolikráte povdl,
Obdarování mu dal.

Vmysli najednou mu celé píhody

Jak blesk pišlo vysvtlení.

\'erejší žebrácké podoby,

Nakteré své vidl podivení,

Nemoh poznat; nyní ale

Najednou mu pišly tváe znalé;

Vzpomnl si, že byly podobné

Šárce zchytralé a podvodné.

Dal si sedlat kon bezmeškání

Znejlepších všech nejrychlejšího;

Pichystat zbra kpotýkání.

Vybrav sob nejvrnjšího
Služebníka, druhým kázal dom jíti;

Zbra a odv jiný vzíti.

Však ho mnozí, kteí zbra si sebrali,

Sradostí hned následovali.

i6i

Za-
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Zapisáh se u Ladona Vitislava,

Že dív nechce spa rit í>kíik, Seík,

Dokavad se neponíží Vlatislava;

Dokud všecbnch ženských spletk

Nerozdrtí, hradu jejich nerozboí,

A jich kslužb mužm nepokoí.

Všickni, že mu chtjí vrn ix)máhati,

Zaali mu svatosvat pisahati.

Nato otec, tíží vku ohnutý

Ztéto smlé zmužilosti

Mysli nabyl, nabyl dvrnosti.

Jsa tu nadním tuze pohnutý:

Kasale mj, pravil, milý synu I

Neopus mne; pived zase naddinu

Blinku mou; jedinké mé potšení.

Moji radost, moje odlehení.

Nato slzel; dal mu požehnání.

By byl šfastný vesvém vykonáni.

Kasal ale, dív než tuto cestu

I^edevzal, šel do Ládiny svatyn.

Tam jen vroucn prose onevstu,

By ji zachovala lásky Iníhyn;

Klad jí mnohé vci kobti,

By mu popála jí brzo vidti.

T<
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To vše inil, pln jsa dychtivosti,

Zadívkami jen se honem brát;

Rozlouiv se krátce, vnevrlosti

Spšn dolesa se zaal hnát.

Popuštnou uzdou maní

Letl vmysli jenom zaní.

Chasa vzdálí pozstala,

A jen zaním palovala.

Když byl vdvích koní stop,

Tu se teprv znovu vzchope, '

Letl. Ani se tak prudce chrti nezenou,

Zajíce když vzdálí zhlídnou;

Ani se tak zapopeenou

Loupeží sup. luák, kán
Prudce nevybídnou

;

Jako Kasal zaní pespahrbky. strán.

Brzy ztratil stopu vtretím lese

Tu kíž nakíž projel kroviny.

Skály, rokle, doupata a doliny,

Pihláholu radostn se dse;
Zbyten však: nel) již byly dále.

Když pak našel stopu nenadále,

Tu se zase znovu zaal hnáti.

Nehledl si ani koni oddechnutí práti.

Již
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již pak naohloze uzápadu

Tpytily se jasné ervánky,

Když on unavený doupadii.

Skone slezl upíjemné studánky,

Zní si nabjrt oberstvení.

Chtl zas honem jeti dále.

Ale vtomto okani/eni

:

Pomoz, pomoz! zaslech volat stále.

I hned ktomu místu bžel,

Ahlel jinoch krásný p ranny ležel.

Žádaje ho, aby nanejbližší tvrz.

Coby tikrát zluku stelil.

Dovézti ho zoutrpnosti velil.

Kasal seznav, že je skrz na skrz

Poranný, pevázal ho hned a vsadil

Xakfi, daje pozor, by sním nezavadil.

Nacest se teprva ho ptal,

fak a odkud pohromu svou vzal.

A pak jestli vidl dívky tudy jeti?

Milý reku! chci vše povdti.

Jenom ale mjte semnou str|)ení.

Ach! ty dívky, jxikterých se ptáte,

Tyf jsou vinny mého ranní:

Kyž jich hodn potrestáte!

Ped-
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Predosmi dny já sem ješt vlezení

. Ped Dvinem stál ; mn bylo doneseno.

Že má hejno dívek ktažení

Tajnému být nastraženo.

1 hned sme se dvacet vpotu vybídli.

Myslíc nakratochvile a napíšery,

Polapnout ty Ladonovy dcery;

Také šastn sme jích stopy zastihli.

Co se všecko naté cest pihodilo,

Nejsem vstavu nyní vypravovati;

Aniby dnes asu nestailo-.

Kdybych chtl jen hlavní vci vyjevovati.

Když sme stopy najít nemohli, dnes ráno

Rozdlit se nati díly ujednáno

Bylo; pisob však blízko jeti,

Aby sme se mohli naznamení sjeti.

Nenadále všecky dívky vyrazily

Sevší mocí znaší strany.

Mnozí hned nás zrádn vyzradili,

Outku se davše doobrany.

Já a tyi semnou sme sic kzbrani sáhli.

Chtíce jim se šastn ubrániti;

Proti nim sme srdnat sic táhli.

Nebylo však možná jim se obrániti.

' Pomoc



i^onioc nešla: druzi strachem podjati,

Byli pemoženi, též i brzy zajati.

Já pak |)oranný zpedu, zzad

Unidlený sem skone spad.

Víc již nevím, co se dále dlo,

To však ale vím, že kon, lebku, zbra,

.\ vse, co jen cenu mlo,

Pobraly a zanechaly mi jen ran.

Kasal, an jen milou Blu vmysli nes.

Když mu dlouho oni zmínky neprednes,

Oychtiv se poni znale ptal.

JestU mezi nimi ji též znamenal?

Zhlíd sem, rek on: nebylo to zvzdálí

Dívku bledou, štíhlou, líezzbran.

Která mla jiné dívky kobran.

]'ropak hned tak ruce vaše pálí?

Kasal mlel, ale bolesti své nemoh skrýt,

.\ ji tutlal. \'šak jak brzy

J 'íjel knadjmenované té tvrzi.

Pomohli mu hned ho skone vzít.

Když pak ješt dále jeti chtl ten rek.

Prosil, aby propamátku jméno ek;

On že Kýboj, Rozhov syn jest.

Okterém zde všudy est.

\'šak
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Však jak Kasal ek bvé jméno,

Bylo to hned vtvrzi rozhlášeno.

Pišli samodruzi vítat hrdinu;

\'šeho neštstí mu kladou píinu
LI Dvína, že se špatn vede,

2e zas jist toto tažení.

Jestli nápomoc on nepijede,

Tolehouku vezme zhlazení.

On že bude všeho vojska ochrance;

Ze se doká, Pemysl že vyslance

Pronj vyšle, by chtl zaixJinenout starou vc.

Kasal ztch slov neml velkou radost, pec
Slíbil však zde naté tvrzi noclehovati.

Dokud msíc oplnoním asu
Nevyjde. Vtom vítali též jeho chasu,

Jíž i pislíbili následovati.

.í. Hnvkovský.

Na lékae a právníka.

Nemoci jen naše jsou tvé zdraví, lékai.

Rlázn'D(Ství jen naše jest tvá moudrost,

pletkái

.

Štpán Lesku.

Na
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Na vypadlý paní zub.

v_-»ož pak steh)Ou snžný zoubku.

Ans mé žen žvavou houbku
Potolik již rok ozdobil?

rékiiýs — ó bys pak ten zlatý byl!

;. /.

Dívce, která litovala, že mu tajemství
zjevila.

Dych tvé mysli tšil zbouen<».st,

Sv u pak proukázal šlechetnost,

Zanikna tajemství tvé vsol)

Klíek odnho dám tol).

Lenka.

Dobe mužští mají,

Kteí njjenize dbají;

Kteí nechtí krásy míti,

Sice musilabych býti,

Snáší Annou
Vnou pannou.

F. Nejetllý.
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